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Değerli Meslektaşlarımız,

1973 yılından günümüze, ne mutlu bize ki her yıl toplandık (1980, 1982 yılları hariç), bilgi ve deneyimlerimizi pay-
laşBk. Bu yıl, TFBD 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nın ev sa-
hipliğinde, 05-08 Eylül 2016 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde gerçekleşArilecekAr.

Kongre programının her anlamda doyurucu olması için Türk Fizyolojik Bilimler Derneği ve Yerel Düzenleme Kurulu
olarak yoğun bir gayret içindeyiz. Kongrenin bilimsel programı kapsamında, uluslararası kaBlımlı, biri açılış ve beş
tanesi genel (plenary) olmak üzere toplam alB adet davetli konferansa yer verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca prog-
ramda, konu odaklı ve araşBrma bulguları sunulan çok sayıda sempozyumlar, güncel bilimsel konuların uzmanla-
rınca tarBşılacağı paneller, standart sözlü ve poster sunumları bulunacakBr ve genç araşBrmacıların özgün
çalışmaları, sözlü ve poster bildirileri ödüllendirilecekAr. Kongrenin ilk günü düzenlenecek kurslarla özellikle genç
fizyologlara teorik ve/veya uygulamalı eğiAm +rsaB sunulacakBr.

Bu yıl sözlü sunum oturumlarına, geçen yıl kongre esnasında kaybeCğimiz değerli, genç meslektaşımız Dr. A. Banu
Ocakçıoğlu’nun isminin verilmesi kararlaşBrılmışBr.

Geçen yıl olduğu gibi, kongremizde sunulacak tüm bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacak
ve İngilizce özetler FEPS’in uluslararası presAjli bilimsel dergisi ActaPhysiologica’da “supplement” olarak yayınla-
nacak ve “Web of Science” sisteminde görünecekAr. İlk kez bu yıl Akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi sürecinde,
ulusal kongre akAvitelerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı gözlemlenmişAr. Fizyoloji kongrelerinin, ulusal kongre
kapsamında olmasına karşın, gerek içerik gerekse tüm çıkBlarının, etki faktörü 4.3 olan dünyanın en önemli 10 fiz-
yoloji dergisinden birinde yayınlanıyor olduğu bilgisi ilgili kurumun üst düzey yöneAmi ile paylaşılmış ve dernek yö-
neAmi olarak bu özellikli durumun değerlendirilmesi için resmi başvuruda bulunulmuştur. [ActaPhysiologica,
©ScandinavianPhysiologicalSociety. Publishedby John Wiley&SonsLtd, EditedBy: Pontus B. Persson, ISI JournalCi-
taAonReports © Ranking: 2014: 10/83 (Physiology) Online ISSN: 1748-1716].

Kongre kaBlım ücretleri genç araşBrmacılar düşünülerek minimum düzeyde tutulmaya çalışılmışBr. Genç fizyolog-
ların, her biri alanında etkin bilim insanları ile etkileşim içinde olup, gerek ulusal gerekse uluslararası bilim alanında
kendilerine bir pencere aralayabileceklerini düşünüyoruz. Aynı zamanda, Düzce tarihini ve doğal zenginliklerini siz-
lere gösterebilmek amacıyla doyurucu bir sosyal program da kongre etkinlikleri arasında yer alacakBr. Düzce çok
eski tarihlere uzanan yerleşim yerleri, yeşilin yüzlerce tonunu barındıran yayları ve denizi ile tam bir doğa harikası-
dır. Düzce ilimizde hem tarihe hem doğaya birlikte güzel bir gezi yapacağız.

Hiç şüphe yok ki bilimsel ve sosyal anlamda doyurucu bir kongre yapabilmemiz için bizim hazırlıklarımız kadar siz
değerli meslektaşlarımızın kaBlımı ve katkısı da son derece önemli olacakBr. Ne kadar çok isek ve ne kadar fazla pay-
laşırsak üreCğimiz anlar ve bilimsel değerler o kadar kıymetli olacakBr. Bu nedenle, Fizyoloji bilimine gönül veren
meslektaşlarımızın kongreye katkılarını ve kaBlımlarını bekliyor, hepinizi Düzce’ye yürekten davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu Prof. Dr. Şerif Demir

TFBD YöneAm Kurulu Başkanı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji AD Başkanı
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Onur Kurulu

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Kongre Eş-Başkanları

Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu-Alkaç, TFBD Başkanı
Prof. Dr. Şerif Demir, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD Başkanı

Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Seyit Ankaralı, Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Vural Küçükatay, TFBD Genel Sekreteri

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, TFBD Saymanı
Prof. Dr. Recep Özmerdivenli, Kongre Saymanı

Prof. Dr. Handan Ankaralı
Doç. Dr. Anzel Bahadır

Ar. Gör. Ersin Beyazçiçek
Ar. Gör. Özge Beyazçiçek

Ar. Gör. Şeyma Yılmaz Taşçı
Ayhan ÇeAnkaya

Kayhan Özkan
Kağan Ağan

Bilim Kurulu *

Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Bilim Kurulu Sekreteri

Prof. Dr. İnci Alican
Prof. Dr. İnci Alican - GastrointesAnal Sistem Grubu
Prof. Dr. Sami Aydoğan - Kan İmmun Sistem Grubu
Prof. Dr. NureCn Aydoğdu - BoşalBm Sistemi Grubu
Prof. Dr. Filiz Basralı - Kardiyovasküler Sistem Grubu
Prof. Dr. M. Numan Ermutlu - Elektrofizyoloji Grubu

Prof. Dr. Sacit Karamürsel, Sinir Sistemi - Sinirbilim Grubu
Prof. Dr. Haluk KeleşAmur - Üreme Sistemi Grubu

Prof. Dr. Melek Bor Küçükatay - Spor – Egzersiz Fizyolojisi Grubu
Prof. Dr. Güler Öztürk - TFBD-YK Temsilcisi

Prof. Dr. Süleyman Sandal - Hücre Fizyolojisi Grubu
Prof. Dr. Gülderen Şahin - Solunum Sistemi Grubu

Prof. Dr. Bayram Yılmaz - Endokrin–Metabolizma Grubu
Prof. Dr. Selma Arzu Vardar - Fizyoloji EğiAm Grubu

(Soyadına göre alfabeAk sırayla)
*Bilim Kurulu, TFBD - BK Yönergesine göre oluşturulmaktadır.
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Kongre Tarihi
05 - 08 Eylül 2016

Kongre Yeri
Düzce Üniversitesi Kongre Merkezi

TEMEL KONU BAŞLIKLARI
• Hücre Fizyolojisi
• Kan-İmmun Sistem
• Kardiyovasküler Fizyoloji
• Solunum Fizyolojisi
• Sinir Sistemi Fizyolojisi / Sinirbilim
• GastrointesAnal Sistem Fizyolojisi
• BoşalBm Sistemi Fizyolojisi
• Endokrin-Metabolizma Fizyolojisi
• Üreme Fizyolojisi
• Spor / Egzersiz Fizyolojisi
• Elektrofizyoloji
• Fizyoloji EğiAmi
• Diğer

Yaka Kar=
Kayıt sırasında size verilecek olan yaka kartlarını kongre boyunca devamlı takmanızı rica ederiz.
KaBlım SerAfikası
Kongre kaBlım serAfikası, kongre biAminde kayıt masasından temin edilebilecekAr.
Sözlü ve Poster Sunumları
Sunumlar arzu edildiği takdirde CD veya flash disk ile Windows işleAm sistemlerinde Office XP Word, Excel,
Powerpoint programları kullanılarak sunulabilir. Tüm konuşmacıların toplanBlardan en geç 30 dakika önce
sunumlarını salonlara teslim etmiş olmasını rica ederiz.

POSTER ALANI
Kabul edilen poster sunumları belirAlen günlerde Atatürk Kültür Merkezi giriş kaBnda yer alan poster alanında sergileneceklerdir. Pos-
terler gün gün sırası ile asılacak ve aynı günün akşamı tekrar kaldırılacakBr. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında
görevliler tara+ndan sağlanmaktadır. Tüm posterler için, temel konu kategorilerine göre, belirli sunum zamanları atanmışBr. Bu sunum
zamanlarında, posterin sunucu yazarının, posterinin başında bulunması ve posterleri takip edecek jüriye posterini sunması gerekmek-
tedir. Tüm posterler için, temel konu kategorilerine göre, belirli sunum zamanları atanmışBr. Posterler belirAlen gün, zaman aralığı ve
salonda 3 dakikalık sözlü (tanıBm) sunumunu takiben, poster başı tarBşmaları ile devam edecekAr. Bu sunum zamanlarında, posterin
sunucu yazarının, posterinin başında bulunması ve posterleri takip edecek jüriye posterini sunması gerekmektedir.

Kongrenin Dili
Kongrenin dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacılar İngilizce sunum yapacakBr.

Acta Physiologica
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi konuşmacılarının konuşma özetleri ile kongrede sunulanbildiri özetleri
“Acta Physiologica” dergisinin kongreye özel “online supplement”ı olarak yayınlanmışBr.

KONGRE HİZMETLERİ APEKS SEYAHAT ORGANİZASYON VE HALKLA İLİŞKİLER A.Ş.

Teknik Yapı Residence Balıkesir Cad.

No:6 AB Blok Kat:20 D:180 34880 Kartal / İstanbul

T:+90 216 455 02 01 F: +90 216 455 02 51



Bilimsel Program (Genel)

05 Eylül Pazartesi 06 Eylül Salı 07 Eylül Çarşamba 08 Eylül Perşembe

08.45 – 10.15 Sempozyum 1:
Cumhuriyet Konferans Salonu
Panel 1: Nazım Hikmet Amfisi

08.45 – 10.15
Sözel Sunumlar – II

Cumhuriyet Konferans Salonu
Nazım HikmetAmfisi

Necip Fazıl Kısakürek Amfisi

08.45 – 10.15 Sempozyum 2 & 3
Cumhuriyet Konferans Salonu

Nazım Hikmet Amfisi

10.00 – 14.30 Kurslar 10.15 – 10.45 Çay – Kahve Molası 10.15 – 10.45 Çay – Kahve Molası 10.15 – 10.45 Çay – Kahve Molası

12.30 – 13.00 Öğle Yemeği
(Kurs Düzenleyiciler ve Kursiyerler)

10.45 – 11.35
Konferans 2: Cenk Ayata

10.45 – 11.35
Konferans 5: Markus Hecker

10.45 – 11.35
Konferans 8: Richard Vaughn-Jones

Cumhuriyet Konferans Salonu
14.30 – 15.30 Poster Sözel Sunumları-I

11.40 - 12.30 Poster Sözel Sunumları-II
Cumhuriyet Konferans Salonu &

Necip Fazıl Kısakürek Amfisi

11.40 - 12.25 Poster Sözel Sunumları-III
Cumhuriyet Konferans Salonu

Nazım Hikmet Amfisi

11.35 – 12.10
Ödül Töreni & Kapanış

15.30 – 15.45 Fotoğraf Sergisi
Gürkan Öztürk

Uzak Yerler, Vahşi Şeyler

12.30 – 14.00
Poster Sunumları

Poster Alanı
(Atatürk Kültür Merkezi Giriş Fuaye)

Öğle Yemeği

12.25 - 13.45 Poster Sunumları
Poster Alanı

(Atatürk Kültür Merkezi Giriş Fuaye)
Öğle Yemeği

Cumhuriyet Konferans Salonu
12.10 – 13.10

TFBD Olağan Genel Kurul

Poster Alanı
(Atatürk Kültür Merkezi Girişi)

15.45 – 16.30 Poster Sunumları &
Çay – Kahve Molası

14.00 – 14.45
Konferans 3: Ahmet Gül

13.45 – 15.00
Sözel Sunumlar – III

Cumhuriyet Konferans Salonu
Nazım HikmetAmfisi

Necip Fazıl Kısakürek Amfisi

13.10 – 19.00 Sosyal Program

Cumhuriyet Konferans Salonu
16.30 – 17.00 Açılış (AD Başkanı,

TFBD Başkanı, Dekan, Rektör)

14.45 – 15.00 Sözel Sunumlar
Dr. Banu Ocakçıoğlu anma programı

MeAn Baştuğ

15.05 – 15.50
Konferans 6: Tayfun Uzbay

17.00 – 18.00 Ustalara Saygı
Prof. Dr. Gönül Peker,

Prof. Dr. Neşe Tunçel, Prof. Dr. Niyazi
Taşçı, Prof. Dr. Ziya Ziylan

15.00 – 16.15 Sözel Sunumlar – I
Cumhuriyet Konferans Salonu

Nazım Hikmet Amfisi
Necip Fazıl Kısakürek Amfisi

15.50 – 16. 20 Çay –Kahve Molası

18.00 – 19.00
Açılış Konferansı 1: M. Gazi Yaşargil

16.15 – 16. 45 Çay – Kahve Molası 16.20 – 17.10
Konferans 7: Jens Leipziger

19.00 – 19.20 Açılış Resitali
Piyano: Ayşe Kaptan & Flüt: Eda Özdiş

16.45 – 17.30
Konferans 4: Kemal Türker

17.10 – 18.40
Panel 3 (Cafer Marangoz, Şeref Erdoğan,

Gürkan Öztürk, Elif Şen)

19.30 - 21.00 Resepsiyon
Konferans Salonu Fuaye

17.30 – 18.15 Panel 2: Europhysiology
(BayramYılmaz,RichardVaughn-Jones,

Jens Leipziger, Markus Hecker)

20.00 – 24.00 Gala Yemeği Turkuaz
Beach Hotel / Akçakoca

TFBD 42.Ulusal Kongresi’ne TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu Tara�ndan 23 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiş&r.
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Konferans 1

The Impact of Scientific Evolution on the Neurosciences
M. Gazi Yaşargil
Yeditepe University, Medical School Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul

It is not surprising that the invention of motor cars and airplanes was not considered 2000 or even 200 years ago, due to the abscence
of their socio-economic necessity. However, it is surprising that inventions for optic glasses and microscopes remained fairly delayed,
not only to advance scientific research, but also to help those people with inherited or acquired weakness of their visual functions.
It is indeed astonishing that Ibn al-Haytham (Alhazen 915-1039), astronomer and mathematician, initially an engineer for hydraulics,
who examined such phenomena as the rainbow, atmospheric refraction, mirror and lentiform crystals, and, notably, the anatomy
and physiology of the eye, and wrote the famous book on optics (Kitab el-Menazir), which became widely influential in Europe, but
he failed to consider developing an optical aid.
The first single lens “spectacles” were manufactured in Florence, Italy (1303-1313), but the demand for them remained low until the
invention of cheap books in the 17th century. The manufacture of sophisticated eye glasses with individual diopters, the availability
of contact lenses, and finally laser surgery of the cornea, required 600 years of diligent research.
At the end of the 16th century and beginning of the 17th century simple microscopes and telescopes were constructed in the Net-
herlands and Italy. Interestingly, periods of devastating epidemics and several wars in Europe did not inhibit the incessant endeavors
of manufacturers, glass grinders, mathematicians, astronomers, scientists, and even philosophers (Descartes, Spinoza). The upheaval
of the industrial revolution in England between 1770 and 1825 culminated in the production of achromatic microscopes without sphe-
rical aberration. The formulation of the equation “angular aperture” in 1880 by Ernst Abbe at Zeiss Company in Jena, Germany, allo-
wed the serial production of high quality microscopes and telescopes.
Advances in the entire field of neurosciences, particularly in integral neurophysiology, EEG, MEG, angiography, CT, MRI and ultraso-
und technologies constitute today the prime and essential components of neuro-diagnosis and neuro-therapies.
Within the past 50 years, neurosurgery has experienced a great number of technological innovations, such as the introduction of ste-
reotactic technology, operating microscope, bipolar coagulation technology, bipolar forceps, different sizes and shapes of temporary
and permanent vessel and aneurysm clips, microsutures, ultrasound devices to identify the deep localized lesions, ultrasound mic-
roflowmeter, ultrasonic suction, ultrasonic microdrill apparatus, high speed drill apparatus, flexible and rigid endoscopy technology,
intraoperative stimulation and monitoring technology, intraoperative tractography using diffusion tensor mapping, and anisotropic
diffusion weighted MRI which provides spatial and directional information of the neuronal fibers, gradient respondent gamma sur-
gery, and intensity modulated radiation therapy. Modern operating rooms offer hitherto unimagined technologies for the accurate
targeting of the lesions, and their complete elimination without endangering adjacent normal structures and functions. A great num-
ber of lesions localized in so-called eloquent areas of the CNS, and defined as inoperable, are, at the present time, explored on a rou-
tine basis and successfully treated in many centers. The above qualification of a fully equipped department with a team of expert
personnel represent ideal working conditions.
One of the axioms guiding open societies is the issue of ethics, desiring us to respect the rights, freedom and dignity of each indivi-
dual and, in cases of illness, requiring us to fulfill each patient’s claim to equal benefit from advances in medicine and surgery. Our
professional goal is to further improve diagnostic and therapeutic procedures, and to ensure their availability globally to each and every
individual.
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Konferans 2

Spreading depolarization waves in injured brain
Cenk Ayata
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Neurovascular Research Lab &Department of Neurology, Boston, MA,
United States

Spreading depolarization are intense, slowly propagating waves of neuronal and glial pandepolarization that emerge in an apparently
spontaneous fashion in injured brain regardless of the mode of injury (ischemic, hemorrhagic, traumatic). Starting at the onset of in-
jury, recurrent spreading depolarizations continue to occur for many days after injury with very high frequency. They worsen the oxy-
gen supply-demand mismatch by increasing the metabolic demand and decreasing the blood flow. Therefore, spreading
depolarizations are considered a clinically relevant therapeutic target in various types of brain injury. However, pharmacological in-
hibition of spreading depolarizations has clinically proven to be difficult to achieve without unwanted side effects. Instead, recent ef-
forts have turned to the origins of spreading depolarizations. If we develop a better understanding of how and why spreading
depolarizations are triggered in the first place, we can perhaps implement measures in neurocritical care that might minimize their
occurrence. In my talk, I will present data showing that oxygen supply-demand mismatch transients trigger spreading depolarizations
in susceptible peri-infarct “hot zones.” Such supply-demand mismatch transients can be precipitated by transient reduction in oxy-
gen supply, such as during brief hypoxic or hypotensive events that are clinically exceedingly common, or by transient increase in oxy-
gen demand, such as during functional activation, which is part of life. In addition, I will present data showing that brief intracranial
pressure spikes, which are also very common in neurocritical care, are also capable of triggering spreading depolarizations. I will fi-
nish by summarizing the clinical implications of the data, and how it can be tested clinically.

Konferans 3

Anadolu, Genler ve Ateş
Ahmet Gül
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İçHastalıklarıAnabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Türkiye

Genetik çeşitliliğimizin ortaya çıkmasında yaşadığımız çevre ile etkileşimimiz önemli rol oynar. Özellikle varlığımızı sürdürmek ve
organizmanın bütünlüğünü korumaya yönelik enflamatuar yanıtı oluşturan genlerdeki polimorfizmler bölgeden bölgeye değiş-
kenlik gösterir ve yaşadığımız coğrafyaya uyumumuzu sağlar. Ateş enflamasyonun en önemli bulgularından birisidir ve genellikle mik-
roorganizmaların neden olduğu enfeksiyonları akla getirir. Doğal bağışıklık ile ilgili genlerde gelişen bazı mutasyonlar, bir sebep
olmaksızın tekrarlayan ateş ataklarına neden olabilirler. Herediter ateş sendromlarının en sık görüleni Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı-
dır. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına neden olan MEFV genindeki mutasyonların sıklığı da Akdeniz’in doğusunda, özellikle Anadolu ve
çevresinde dünyanın diğer bölgelerine oranla belirgin olarak yüksektir ve taşıyıcılık %20’lere varmaktadır. MEFV genindeki mutas-
yonlar, bağışıklık hücrelerinin uyarılar karşısında artmış interlökin-1 beta (IL-1β) üretmesine neden olur. IL-1β bilinen en güçlü en-
dojen pirojendir ve ateş ile birlikte artmış enflamatuar yanıttan sorumludur. Otozomal resesif olarak geçen Ailevi Akdeniz Ateşi
hastalığına neden olan mutasyonların heterozigot taşıyıcılığının bölgemizde yüzyıllar içerisinde birikim göstermesi bölgede yaşa-
yan insanlar için bir üstünlük sağlamasına bağlı olabilir. Orak hücre anemisine neden olan mutasyonları heterozigot olarak taşı-
yor olmanın Afrika’nın bazı bölgelerinde daha sık görülmesinin sıtmaya karşı üstünlük sağlamasıyla ilişkili olduğu bilinmektedir.
Anadolu ve çevresinde MEFV mutasyon sıklığının bu derece yüksek olması da, mortalitesi yüksek salgınlar yapan çiçek gibi hastalıklara
karşı sağkalımın artması ile açıklanabilir.
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Konferans 4

Dilimizi Yemeden Yiyecekleri Nasıl Çiğniyoruz?
Kemal S. Türker
Koç Universitesi Tıp Fakültesi, FizyolojiAnabilim Dalı, Sarıyer, İstanbul

Çiğnerken hiç kimse ağzımı açayım mı, kapatayım mı diye düşünmüyor ve bu işlev otomatik olarak yürüyor. Ancak, bu işlev tam oto-
matik de değilçünkü tam otomatik olsa idi dilimizi de yiyecekler gibi yerdik. Biz buna yarı otomatik kapalı sistem diyoruz. Açık sistem
olsa her seferinde ağzımızı kapatıp açtığımızı düşünmemiz gerekecek idi. Kapalı sistemde ise tüm çiğneme olayı refleks olarak yürür.
Dişlerinizi bir besin maddesinin üzerine kapattığınızda periyodontal reseptörleri uyarıyorsunuz. Periyodontal reseptörler çene kapama
kaslarında refleks inhibisyon yaratıyor. Çene kapama kasları gevşiyor. Gevşeyince açıldığı için uzama refleksi oluşuyor ve kas tekrar ka-
sıyor. Dolayısıyla dişler arasında yiyecek maddesi bulunduğu sürece bu refleksler birbirini takip ederek ve sürekli açma kapama hare-
ketleri yaparak yutuncaya kadar devam ediyor. Yutunca arada bir materyal olmadığı için, periyodontal reseptörler uyarılmadığı için
çiğneme duruyor. Çiğnemeye katkıda bulunan ve alternatif akım üreten bir de Central Pattern Generator dediğimiz otomatik çiğneme
merkezi var. Bu merkezden çıkan sinyaller çenenin hafifçe oynamasını sağlıyor. Çenenin fizyolojik ve refleks kontrolü; çiğneme mer-
kezinin oluşturduğu alternatif akımlar ile periyodontal reseptörler ve kas iğciklerinin oluşturduğu bir bütün. Örneğin pilav yerken için-
den çıkan taşı algılamanız gibi sıra dışı bir durumu da yansıtabiliyor aynı zamanda. Nasıl bir refleks oluştuğunu, hangi kasların bununla
ilgilendiğini, bu uyarıların beynin hangi bölgesinden geçtiğini tespit etmemiz mümkün oluyor. Ya da diyelim çiğnerken yediğiniz bir şey
ağzınızda birdenbire kırıldı, o sırada neden dişlerimiz birbirine çarpmıyor, bunu durduran mekanizma nedir, niye dilimizi ısırmıyoruz?
Kaynaklar
Lobbezoo F, Sowman PF, Türker KS (2009). Modulation of human exteroceptive jaw reflexes during simulated mastication. Clin Neurophysiol 120(2):398-
406.
Türker KS (2002). Reflex control of human jaw muscles. Crit Rev Oral Biol Med 13(1):85-104.
Türker KS, Brinkworth, R.S.A., Abolfathi, P., Linke, I.R., Nazeran, H. (2004). A device for investigating neuromuscular control in the human masticatory
system. J Neurosci Methods 136:141-149.

Konferans 5

Epigenetic control of endothelial NO synthase expression and its role in coronary heart disease
Markus Hecker
Department of Cardiovascular Physiology, Heidelberg University, Germany

A single nucleotide polymorphism (SNP) within the promoter of the endothelial nitric oxide (NO) synthase (NOS3) gene (T-786C,
rs2070744) adversely affects the response of endothelial cells fromCC-genotypeindividuals to shear stressor the prototypic anti-type
1 T-helper (Th1) cell cytokine interleukin-10. Homozygosity for the C-allele, whichoccurs in about 12% of Caucasians, is a strong pre-
dictor for coronary heart disease (CHD), polymyalgia rheumatica or rheumatoid arthritis (RA).We have previously identified a com-
pensatory mechanisminvolving manganese-dependent superoxide dismutase that helps to maintain the bioavailability of endothelial
cell-derived NO. With the shear stress-dependent increased release of 15-deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 (15d-PGJ2) from CC- but not
TT-genotype endothelial cells, we have characterised anothercompensatory mechanism that may not only support the anti-inflam-
matory capacity of the CC-genotype endothelial cells but also act as a novel general defence mechanism against chronic inflamma-
tion. Correlating plasma 15d-PGJ2 levels with the severity of the disease in patients with CHD or RA support this notion.
Moreover, data acquired quite recently point to a possible epigenetic control of NOS3 expression through chromatin remodelling
that may differ in at least two aspects between CC- and TT-genotype endothelial cells. Having generated knock-in mice harbouring the
human C- or T-type NOS3 promoteron a disease-susceptible genetic background, we will verify that the T-786C SNP of the human NOS3
gene, if present,boosts the development of arteriosclerosis and/or arthritis in these animals. The reason for this complex experi-
mental approach is that instead of the 5’-GGC(TŽC)GG-3’ motif found in humans the murine Nos3promoter contains a 5’-GGCCAT-
3’motif so that the suspected critical CpG-dinucleotide cannot form. Finally, we have begun to corroborate in an in vitro transmigration
model mimicking shear stress conditions at arteriosclerosis predilection sites that the T-786C SNP of the human NOS3 gene not only
differentially affects monocyte-endothelial cell but also Th1 and Th17 cell-endothelial cell interaction, respectively, through 15d-PGJ2.
In a nutshell, due to the acquired compensatory mechanisms the formerly adverse SNP in the promoter of the human NOS3 gene may
be viewed as a largely neutral mutation.
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Konferans 6

Madde Bağımlılığında Nöroplastisite
Tayfun Uzbay
Üsküdar Üniversitesi, Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM), İstanbul - Türkiye

Madde kötüye kullanma ve bağımlılığının nörobiyolojik zemini olan bir santral sinir sistemi (SSS) hastalığı olarak giderek daha çok an-
laşılıyor. Bu noktada bağımlılık yapan maddelerin sürekli kullanılması sırasında beyin ödül sisteminde oluşan çeşitli bozukluklar ve za-
manla bunların SSS’de neden olduğu adaptif değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkannöroplastisite önem kazanmaktadır. Nöroplastisite
kısaca beyinde nöron veya nöronların oluşturduğu sinapslarda, iç ve dış uyarılara karşı gelişen adaptif nitelikli yapısal veya işlevsel de-
ğişiklikler olarak tanımlanabilir. Adaptif değişiklik tek bir nörona bağlı kalmayıp sinaps düzeyinde gelişiyorsa “sinaptik plastisite”den
söz edilir (1). Sonuç olarak, nöroplastiste memeli beyninde oluşan sinaptik yapı ve elemanlarındaki değişikliklerle ortaya çıkan, endo-
jen, eksojen ve çevresel stres faktörlerinden etkilenen esnek bir yeniden adaptasyon, organizasyon veya yeniden modellenmedir.
Sağlıklı nöroplastisite zihinsel süreçler, hafıza, öğrenme, psikomotor performans ve sağlıklı davranışlar gibi beynin önemli işlevleri ile
ilişkili iken, anormal veya bozulmuş nöroplastisite bağımlılık, depresyon, otizm ve şizofreni gibi ciddi beyin hastalıklarına neden olabi-
lir. Nöronlarda oluşan uzun süreli potansiyalizasyon (LTP) öğrenme için gerekli bir durumdur ve öğrenme nöroplastisite veya sinaptik
plastisite ile ilişkili önemli bir adaptif yanıttır. Son zamanlarda bağımlılığın patolojik bir öğrenme ve bellek hastalığı olduğu ileri sürül-
mektedir. Bu noktada, öğrenme ve bellek olgusunun beyindeki nöronal plastisitenin en temel örneklerinden biri olduğunu hesaba ka-
tarsak, bağımlılığı sürekli olarak kötüye kullanılan maddenin süreç içinde beyinde oluşturduğu toksik etkilere bağlı bir ters adaptasyon
veya negatif nöroplastisite olarak da değerlendirebiliriz.Moleküler düzeyde bağımlılık,dopaminerjik sistem başta olmak üzere bazı
spesifik beyin bölgelerinde hücresel düzeyde oluşanters veya olumsuz bir adaptasyondur (2). Bu durumun bir sonucu olarak bahse konu
beyin bölgelerinde nörodejenerasyonun yanı sıra mutant veya zombi (terorist) olarak nitelendirebileceğimiz sağlıksız nöronlarda olu-
şabilir (3). Süreç kronik madde kullanımı ile doğrudan ilişkilidir. Sağlıklı bir nörojenezisin yanı sıra süreçte oluşan bu zombi ya da te-
rörist nöronları tamamen yok eden veya sağlıklı nöronlara dönüştürebilen bir tedavi madde bağımlılığına radikal çözüm getirebilir.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık; Beyin; Nöroplastisite; Sinaptik adaptasyon; Yasadışı maddeler
Kaynaklar
Uzbay IT. A New Approach to Etiopathogenezis of Depression: Neuroplasticity (Editor) NOVA Publishers, New York, USA, 2011.
O’Brian CP. Neuroplasticity in addictive disorders. Dialogues Clin Neurosci 11:350-353, 2009.
Uzbay İT. Madde Bağımlılığı. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

Konferans 7

Extracelluar ATP signaling in kidney functions MAKE SENSE
Jens Leipziger
Institute of Biomedicine, Physiology, Aarhus University, Denmark

I will take you along a trail of own discoveries that have outlined an auto- and paracrine signaling system that is necessary for proper
renal function. This system uses extracellular ATP, which is released from renal epithelia to then stimulate membrane receptors (pu-
rinergic P2X and P2Y). Multiple physiological stimuli exist that lead to cellular ATP release and these will be discussed. Most intrigu-
ingly, the flow of pre-urine along the renal tubule can be sensed by the primary cilium. Its bending causes an increase of [Ca2+]i and
activates ATP secretion. Stimulation of purinergic receptors has pronounced effects on the ability to transport ions and water along
the entire renal tubule. These intra-renal purinergic signals work as endogenous “diuretics”, i.e. they favor the excretion of urine. Im-
portantly, the tubular lumen, i.e. the urinary space is an active signaling compartment, from which renal functions are regulated.
Eventually, evidence accumulates indicating that aberrant activation of intra-renal purinergic signals are danger signals for the acti-
vation of immune responses and are involved in renal damage, fibrosis and loss of organ function.
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Konferans 8

Ca2+-H+ coupling in the heart: a driver of contractility, arrhythmia and nuclear signalling
Richard D Vaughan-Jones
Burdon Sanderson Cardiac Science Centre, Department of Physiology Anatomy & Genetics, Oxford, UK

H+ ions are universal products of metabolism. In myocytes of the heart, the intracellular H+ concentration ([H+]i) is kept close to 60nM
(pHi 7.20) by means of sarcolemmal H+ extrusion on Na+-coupled transporters such as Na/H exchange (NHE1). Extrusion is essential
because of the H+ ion’s high chemical reactivity, although significant fluctuations in [H+]ido occur physiologically, and during clinical
events such as myocardial ischaemia/reperfusion. In the ventricular myocyte, there is an intimate positive coupling between Ca2+ sig-
nalling and [H+]I, which can help to protect contractility during periods of intracellular acidosis. If pronounced, acidosis can also drive
intracellular Ca2+ overload, triggering pro-arrhythmogenic Ca2+ waves.
I will describe how myocardial [H+]i is regulated, emphasising the importance of cytoplasmic histidyl dipeptides (HDPs) for diffusively
shuttling H+ ions within individual cells. I will then focus on three distinct mechanisms of myocardial Ca2+-H+ coupling. One mechanism,
relies upon a rise of intracellular Na+, driven by [H+]i stimulation of NHE1. This rise modulates sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+-loading,
thereby regulating Ca2+ signalling and the triggering ofCa2+ waves. A second mechanism relies upon the exchange of H+for Ca2+ ions
at intracellular buffers, particularly the HDPs. This second mechanismmay be important for maintaining Ca2+-activated processes in
the face of competitive inhibition by H+ ions. A third mechanism is associated with the counter transport by HDPs of Ca2+ and H+ ions
through nuclear pores, resulting in a coupling between nuclear Ca2+ signalling and nuclear pH, a phenomenon that may be important
for modulating gene transcription.
Overall, the combination of NHE1 activity andthe diffusive transport of intracellular Ca2+ and H+on HDPs, forms a fundamental system
in ventricular myocytes that controls the amplitude and spatial distribution of Ca2+ within the SR and cytoplasm, and helps to deter-
mine the pH of the nucleus.I will speculate on how this system may become distorted in disease processes such as myocardial ischaemia
and heart failure.
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Sempozyum 1 : Deneysel Epilepside Güncel Çalışmalar

S1.1: Deneysel epilepsinin tutuşma (kindling) modeli
Cafer Marangoz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalından Emekli, Samsun

Epilepsi anormal elektriksel beyin aktivitesinin tekrarlayan paroksismal patlamaları ile kendini gösteren çok önemli bir hastalıktır. Dün-
yada 50 milyondan fazla epilepsi hastasının olduğu ve bunların yaklaşık % 30’unun mevcut epileptik ilaçlarla kontrol altına alınama-
yan nöbetler geçirdikleri bilinmektedir. Yeni ve daha etkili ilaçların geliştirilmesi ve hastalığın temelinde yatan mekanizmaların
aydınlatılması için uygun deneysel modellere mutlaka ihtiyaç vardır. İyi bir epilepsi modeli belli özelliklere sahip olmalıdır. Sekonder
jeneralize kompleks parsiyel epilepsi modeli olan tutuşma (kindling) yaygın olarak araştırılmıştır. Epilepsinin tutuşma modeli, tekrar-
layan eşik altı elektriksel uyarılar veya tekrarlayan eşik altı kimyasal maddeler verilerek oluşturulur. Laboratuvarımızda yapılan bir ça-
lışmada amaç, nitrendipin, levetirasetam ve fenobarbitalin tutuşma modeline olan etkilerini araştırmaktı. Tutuşma oluşturmak için,
Wistar albino sıçanda periton içine (i.p) 35 mg/kg pentilentetrazol (PTZ) haftada üç gün (pazartesi, çarşamba ve cuma) tutuşma olu-
şuncaya kadar verildi. Uyanık hayvanlarda elektrokortigografik aktivite yazdırıldı ve konvulsif davranış biçimi sınıflandırıldı. Nitrendi-
pin (5 mg/kg), levetirasetam (20 mg/kg) ve fenobarbitalin (10 mg/kg) tutuşmuş hayvanlarda diken frekansını istatistiksel açıdan önemli
ölçüde azalttı (p<0.05). Nitrendipinin (5 mg/kg) ile levetirasetamın (20 mg/kg) etkili dozlarının birlikte verilmesi epileptiform aktiviteyi
istatistiksel açıdan önemli ölçüde baskıladı (p<0.05). İkinci çalışmada amacımız, PTZ ile tutuşturulmuş hayvanlarda bir geçit bağlantısı
blokörü olan karbenoksolonun, fenitoinin antikonvulsif özelliğine etkisini araştırmaktı. Fenitoin jeneralize nöbet süresini, toplam diken
sayısını ve nöbet skorunu önemli ölçüde azalttı (p<0.05). PTZ tutuşma modelinde karbenoksolon ve fenitoin nöbet önleyici etki gös-
terdiler. Ancak bu iki maddenin kombinasyonu daha fazla veya daha farklı bir antikonvulsif etki göstermedi (p>0.05). Üçüncü çalış-
mamızda tutuşturulmuş sıçanların hipokampus CA1 piramidal nöronları sayısında bir azalma olduğu görüldü (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Tutuşma, Epilepsi, ECoG, Rat

S1.2: Kanabinoidlerin Epileptiform Aktiviteye Etkisi
Erdal Ağar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Samsun-Türkiye

Kanabinoidler, endokanabinoidler olarak da bilinen endojen kanabinoidler, fitokanabinoidler ve sentetik kanabinoidler olmak üzere
üç ayrı gruba ayrılır. Kanabinoidler memelilerde çeşitlik fizyolojik ve patolojik süreçlerde görev alırlar. Kanabinoidler, epilepsi dâhil
olmak üzere birçok nörodejeneratif hastalıklarda koruyucu etkiler gösterirler. Kanabinoid sistemi kanabinoid CB1 reseptörlerinin ak-
tivasyonu yoluyla beyindeki nöbet aktivitesinin düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar.
Epilepsi nedeni bilinmeyen ve tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir hastalıktır. Epilepsi çoklu nedene dayanan karmaşık be-
lirtilere sahiptir. Kanabinoid agonist ve antagonistleri farklı deneysel epilepsi modellerinde in vivo ve in vitro olarak çalışılmıştır. ∆9-
tetrahidrokanabinoid (THC) ve kanabinoid etkisi gösteren kimyasallar, farklı deneysel epilepsi modellerinde anti-konvulsan etki
göstermiştir. Kanabidiol (CBD) pentilentetrazol ile oluşturulan jeneralize nöbetlerin şiddetini ve öldürme oranını, pilokarpin, penisilin
modeli temporal lob ve parsiyel akut nöbetleri ortadan kaldırdığı bulunmuştur. CBD’un yüksek dozlarda dahi konvulsiyonlara ve eksi-
tasyona neden olmadığı görülmüştür. CBD’un anti-epileptik etkisi kabul edilmesine rağmen bu etkinin altında yatan moleküler meka-
nizma henüz aydınlatılmamıştır. CB1 reseptör antagonisti AM-251, CB1 reseptör aktivasyonunu bloklayarak endokanabinoid salınımı
durdurması penisilin ve hipokampus nöron kültürü deneysel epilepsi modellerinde status epileptikus oluşmasına neden olur. CB1 re-
septör agonisti, ACEA ise birçok deneysel epilepsi modelinde anti-epileptik aktivite gösterir. Kanabinoidlerin klinikte kullanıldığını gös-
teren çok sayıda çalışma olmasına rağmen, epilepsi tedavisinde kullanılmasının etkili ve güvenli olduğu konusu hala tartışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kanabinoid, CB1 reseptörü, epilepsi, epileptiform aktivite, nöbet
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S1.3: Adenozininepileptiform aktiviteye etkisi
Mehmet Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Adenozin nöronlar arasındaki eksitatörsinaptik iletişimi baskılayan inhibitör bir nöromodülatördür. Klasik bir nörotransmitter olmadığı
için, nepresinaptik veziküllerde depolanmakta nede sadece sinaptik alanı etkilemektedir.A1, A2A, A2B ve A3 reseptörlerinin aktivas-
yonu yoluyla nöronal aktiviteyi kontrol etmektedir. Adenozin ve reseptörlerihipoksi, iskemi, enflamasyon, ağrı, Parkinson ve epilepsi
gibi farklı hastalık ve bozukluklara karışmaktadır.
Epilepsi popülasyonun neredeyse %1’ini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Epileptik nöbetlerin temelindenöronaleksitabili-
tedeki dengenin kaybıbulunmaktadır. Birçok nörotransmitter ve nöromodülatörün nöronaleksitabilitedeki bu değişiklik ile ilişkili ola-
bileceği bildirilmiştir. Bu bağlamda, adenozininendojen bir antikonvülsan olarak etki gösterebileceğiileri sürülmüştür. Birçok çalışmada
epileptik nöbet ve epileptiform aktiviteye karşıadenozinin koruyucu bir etkisi bildirilmiştir. Örneğin, günlük sistemik olarak uygulanan
adenozinpentilentetrazolün neden olduğu epileptik davranışıönlemiştir. Adenozin aynı zamanda sıçan hipokampusundabikukulinta-
rafından başlatılan epileptiform aktiviteyiinhibeetmiştir. Laboratuvarımızda, fokal ve intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak uygulana-
nadenozinin (1, 10 ve 100 μg/sıçan) sıçanlarda penisilin ile oluşturulanepileptiform aktivite üzerindeki etkisini karşılaştırdık. Bulgularımız
fokaladenozinin, i.c.v. olarakuygulanan adenozine göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca bir diğer çalışmada, adenozin (100
μg/sıçan) ve nitrik oksitinsıçanlarda penisilin ile indüklenen epileptiform aktiviteyi azaltabileceği ve nitrik oksitin, en azından kısmen,
adenozininantikonvulsan etkisine aracılık edebileceğini bulduk.
Literatür ile uyumlu olarakbulgularımız, adenozininepileptiform aktivite üzerinde inhibitör bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Adenozin, epileptiform aktivite, deneysel epilepsi

Sempozyum 2: Karmaşık merkezi sinir sistemi devreleri ve modern çözümleme yöntemleri

S2.1: Beslenme Sinir Ağlarının Optogenetik Manipülasyonu
Deniz Atasoy
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Beyin ağlarını çözümlemek için geliştirilen yeni yaklaşımlar sayesinde merkezi sinir sisteminin iştahı kontrolüne dair bilgilerimiz önemli
ölçüde ilerledi. Tok farelerde açlığa duyarlı AGRP nöronlarının uyarılması sayesinde besin yokluğu durumuna benzer davranışları te-
tiklemek mümkün. AGRP nöronlarının bu özelliği beslenme davranışını düzenleyen sinir ağlarını tersine mühendislik yaklaşımıyla an-
lamaya fırsat oluşturmaktadır. Çalışmalarımızda optogenetik ve farmakogenetik teknikleri kullanarak AGRP nöronlarının sinaptik
bağlantılarını ve bu bağlantıların beslenme davranışına olan katkılarını inceledik. Ayrıca AGRP nöronlarının sinaptik bağlantılarını mor-
folojik açıdan detaylı olarak inceleyebilmek için yeni teknik yaklaşımlar geliştirdik. Çalışmalarımız sonucunda bu önemli nöron grubu-
nun bağlantılarını fonksiyonel ve morfolojik olarak irdelemiş olduk.

S.2.2. : Merkezi ve Periferik Miyelinizasyonun Dinamiklerinin Karşılaştırılması
Bilal Ersen Kerman
İstanbul MedipolÜniversitesi, REMER, İstanbul

Miyelin, aksonlar etrafında yalıtıcı bir tabaka oluşturup, nöronal elektriksel impulsun iletimini hızlandırıcı ve nöron metabolizmasını des-
tekleyen bir materyaldir. Dismiyelinizasyon veya demiyelinizasyon (sırasıyla, miyelinin hatalı gelişimi veya miyelin kaybı), Multiple
Sclerosis (MS), Pelizaeus-Merzbacherhastalığı ve diğer lökodistrofiler gibi nörolojik rahatsızlıklarda görülen durumlar olup, elektriksel
impuls iletkenliğinde aksamalara, nöronlarda atrofiye ve sinir sisteminde kalıcı işlevsel bozukluklara neden olurlar. Miyelin, oligoden-
drosit ve Schwann hücresi adı verilen özelleşmiş glial hücreleri tarafından üretilir. Periferik sinir sisteminde Schwann hücreleri akson-
ları bir internod(miyelinlenen bölge) bir hücre oranında miyelinler. Merkezi sinir sisteminde ise oligodendrositler uzantıları ile çok
sayıda internodumiyelinlerler. İki sistemin miyelinizasyonun moleküler düzeyde ve mekanik açıdan ortak noktaları olduğu gibi önemli
fakları da vardır. Miyelinizasyon sürecini ayrıntılı anlamak için, hem oligodendrositlerin hem de Schwann hücrelerinin aksonları sar-
masını in vitro kültürlerde canlı takip ediyoruz. Miyelinizaysonun ilk aşamalarında oligodendrositlerinçevrelerini dinamik bir şekilde
tarayıp uzantıları ile aksona tutunduklarını gözledik.Daha sonra, bu uzantılar aksonu sararak genişlediler ve tüm internodu kapladılar.
Bu bulgularımız, SARAPE adını verdiğimiz yeni bir miyelinizasyon modelini önermemizi sağladı. Schwannhücrelerinin aksonu yuvarla-
nan bir halı gibi sardığı önceden önerilmiştir. İlk gözlemlerimiz Schwann hücrelerinin de aksonlarla dinamik bir etkileşim halinde ol-
duğunu gösteriyor. İki sistemdeki miyelinizasyon süreçlerinin karşılaştırılması ile miyelinizasyonun temel mekanizmalarını daha iyi
anlamayı ve bu bilgileri miyelin bozukluklarına yeni tedavi yöntemlerinin bulunmasında kullanmayı amaçlıyoruz.
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S.2.3: Perisitlerin Nörolojik Hastalıklarda ve Santral Sinir Sistemi Fizyolojisindeki Rolü
Yasemin Gürsoy-Özdemir
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü ve Sinirbilim Programı, İstanbul

Perisitler kan beyin bariyerinde özellikle prekapiller arterioller, kapiller ve post kapiller venöz sistemde yerleşik hücrelerdir. Özellikle
beyin aktivitelerine bağlı bölgesel kan akımının regülasyonu (nörovasküler eşleşme), kan beyin bariyeri bütünlüğünün sağlanması, an-
giojenez gibi fizyolojik fonksiyonları vardır. Bu hücreler düz kas hücrelerine benzer şekilde kontraktil özellik gösteren proteinleri ifade
ederler ve vasküler yatakta kan akımının regülasyonunda rol alırlar. İskemik inmede özellikle reperfüzyon hasarında oksidatif-nitratif
etkilenme sonucu mikrosirkülasyonda bozuluğa yol açarak tam reperfüzyonun oluşmasını engellerler. Alzheimer gibi nörolojik hasta-
lıklardaki rolü son yıllarda yapılan çalışmalarla dökümante edilmiştir. Özellikle perisitlerin kaybı ve beyin omurilik sıvısında ve kanda
perisit kökenli PDGF seviye artması perisitlerin nörodejeneratif hastalıklarda rolü olabileceğine dair ipuçları sunmaktadır. Bu konuş-
mada perisitlerin santral sinir sistemi fizyolojisindeki venörolojik hastalıklardakipatofizyolojisi tartışılacaktır.

Sempozyum 3 : Termal stres ve fiziksel aktivite

S3.1: Termal stres ve fiziksel aktivite
Sanlı Sadi Kurdak
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, 01330 Balcalı – Adana

Çağımız dünyasında insanları aktif yaşama özendirici çok ciddi kampanyaların yapıldığı bilinmektedir. Ek olarak sporcular yoğun ya-
rışma takvimi nedeniyle nerdeyse yılın her anında antrenman ya da yarışma yapmak durumunda kalmaktadır. Fiziksel aktivite sırasında
metabolik tepkimeler sonrası serbestleşen enerjinin yaklaşık %25’lik bir bölümünü iş yapabilmek için kullanılır. Buna karşın geri kalan
%75’lik kısım ısı enerjisi olarak açığa çıkar ve bu enerji vücut sıcaklığının artmasına neden olur. Bu nedenle vücut sıcaklığı, yapılan her
türlü fiziksel aktivite sırasında, etkinliğin şiddeti ve türüne bağlı olarak artma eğilimi gösterir. Yaşamın yaklaşık 37°C’de sürdürülme-
sine programlanmış olduğu sıcak kanlı canlılarda, vücut sıcaklığının sabit tutulması, bazı özgün fizyolojik mekanizmalarının etkinleş-
mesiyle sağlanır. Cilt kan akımı ile terleme hızındaki artışı yanında, vücut su elektrolit dengesinin korunmasına yönelik savunma
mekanizmalarının bütünü bu süreçte rol alan organ sistemlerini etkin çalışmaya zorlar.
Fiziksel aktivite sırasında artan metabolik gereksinim başta kardiyovasküler, solunum ve iskelet kas sistemi olmak üzere bütün organ
sistemlerinde belirli oranda stres yaratır. Özellikle sıcak havalarda yapılan fiziksel aktivitelerde tabloya vücut sıcaklığının kontrolsüz
olarak yükselmesi yanında su elektrolit denge bozukluğu yanında kan akımının dağılımıyla ilgili sorunların eklenmesi, homeosta-
tik koşulların korunmasını daha da zorlaştırır. Bu hassas denge noktasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk beraberinde
en iyimser şekliyle sportif performansı azaltırken, bazı durumlarda da yaşamı tehdit edebilecek olumsuzluklara neden olabilir. Bu
noktadan hareketle araştırmacılar fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkan hipertermi probleminin üstesinden gelebilmek için farkı
stratejileri değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bunlar arasında etkin soğuma stratejileri, terleme ve doğru hidrasyon
yöntemleri, aklimatizasyon ile hipertermi sonrası ortay çıkan olumsuzlukların tedavisi konusunda yapılan çalışmalar ön plana çıkmak-
tadır.
Sportif etkinliklere farklı boyutlarıyla katılan tüm paydaşların, hipertermi, egzersiz ve termoregülasyon mekanizmaları konusunda
temel bilgiye sahip olmasının sportif performansı korumayanında insanların sağlığın korunmasında da önemli olduğu unutulma-
malıdır.
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S3.2 : Sıcak ve Nemli Havada Futbol - Potansiyel Tehditler ve Önlemler
Kerem Tuncay Özgünen
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,
Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, 01330 Balcalı – Adana

Dünyada pek çok spor yaştan, cinsiyetten ve fiziksel kapasiteden bağımsız olarak yapılmaktadır. Her ne kadar birçok insan sporu eğ-
lenme amacıyla yapsa da profesyonel düzeyde fiziksel kapasiteyi zorlayıcı olduğu muhakkaktır. Popülerlik bakımından spor branşları
listelenecek olursa en fazla ilgi çeken 10 branşın 8 tanesi açık havada yapılmaktadır ve genelde müsabaka dönemleri ya tüm yılı ya da
ilkbahar – sonbahar aralığını kapsamaktadır. En popüler branş olan futbol da sezon öncesi hazırlık da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak
sıcak kabul edilebilecek dönemlerde oynanmaktadır.
Fiziksel etkinlik sırasında üretilen enerjinin büyük bölümü ısı olarak ortaya çıkar ve termal stresin homeostazisi bozmasını engellemek
için vücut yüzeyinden uzaklaştırılmak zorundadır. Makul çevre koşullarında fazla ısı terleme ile uzaklaştırılırken çevre sıcaklığının nem
ile birlikte artması vücudun ısı kaybından ziyade ısı kazanmasına neden olabilmektedir.
Fiziksel etkinliğin başlaması ile birlikte neredeyse eş zamanlı olarak terleme hızının arttığı bilinmektedir. Bununla birlikte fiziksel et-
kinliğin şiddeti ile terleme hızı arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında profesyonel futbol maçı gibi yüksek
şiddetli bir etkinlikte terleme ile sıvı kaybı kaçınılmazdır. Çevrenin nem oranının yüksek olması halinde oyuncu sağlığını tehdit eden du-
rumlardan bir tanesi de terlemenin fazla ısıyı uzaklaştırmaktan ziyade neredeyse salt sıvı kaybına neden olması, bunun da vücut sı-
caklığını fazladan atrırmasıdır.
Sıcak ve nemli koşullardaki futbol maçında bazı oyuncuların vücut sıcaklıklarının derin hipertermi olarak tarif edilen seviyelere
kadar çıktığı bilinmektedir. Bu tip artışlar oyuncuların genel sağlık durumları konusunda endişeye neden olmaktadır. Sıcak ve
nemli koşulların olumsuz etkisini asgariye indirebilmek için uygun önlemlerin alınma zorunluluğu vardır. Oyuncunun hidrasyonu-
nun kontrol edilmesi, çevreye uyum sağlaması ve etkinlik öncesinde ve sırasında soğutucu girişimler koruyucu önlemler başlığı al-
tında tartışılacaktır.
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Panel 1: Medikal Simülasyon ve Matematik Modelleme
Narin Derin1, Fatih Karaaslan2, Sezen Milli Avtan2

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya
2İstanbul Sağlık Müdürlüğü, SİMMERK Medikal Simülasyon Merkezi, İstanbul

Fizyolojide, matematik modeller; hipotezleri test etme, sistemleri bir bütün olarak anlama ve teknik olarak ölçülemeyen değişkenleri
deney yapmadan tahmin edebilmek için kullanılır. Bilimsel çalışmaların yanında, matematik modeller ve bu modellerden geliştirilen
simülatörler, tıp eğitiminde de kullanılmaktadır. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi kapsamında düzenlenecek olan, Medikal Simülasyon ve
Matematik Modelleme konulu panelde; medikal simülasyonun tarihçesi, ülkemizin ilk simülasyon merkezi olan Simmerk, medikal si-
mülasyonun tıp eğitimine katkısı ve matematik modellemenin fizyolojide kullanımı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: medikal simülasyon, matematik modelleme, fizyoloji

Panel 2 : Europhysiology: Biennial Joint Physiology Meetings in Europe
Bayram Yılmaz1, Richard Vaughan-Jones2, Jens Leipziger3 and Markus Hecker4

1Yeditepe University, Medical School, Department of Physiology, Istanbul
2Oxford University, Burdon Sanderson Cardiac Science Centre, Department of Physiology Anatomy & Genetics, Oxford, UK
3Aarhus University, Institute of Biomedicine, Physiology, Denmark
4Heidelberg University, Department of Cardiovascular Physiology, Germany

Earlier this year, the Physiological Society, the Scandinavian Physiological Society, the Deutsche Physiologische Gesellschaft and the
Federation of European Physiological Societies (FEPS) initiated an agreement to co-host a series of biennial joint meetings. The series
will begin in London, UK in 2018 and will subsequently be organised in Berlin, Germany (2020) and Copenhagen, Denmark in 2022.
The Europhysiology meetings will replace the national meetings of the respective societies. FEPS will always be a joint organiser of these
biennial meetings.
The aim of the Europhysiology meetings is to bring together the broader European physiology community and promote collaboration
among scientists. In the last two decades physiology meetings have been challenged by evolving sub-disciplinary and thematic mee-
tings. In this exciting initiative, it is hoped that participation of large numbers of physiologists accross Europe will enable organizers
to hold specific sessions and thematic symposia to represent all aspects of physiology. It is also expected that these joint biennial
meetings will attract scientists from other parts of the world.
In this panel, former President of the Physiological Society (Richard Vaughan-Jones), Representative of the Scandinavian Physiologi-
cal Society (Jens Leipziger) and President (Markus Hecker) and Secretary General (Bayram Yılmaz) of FEPS will discuss perspectives,
challenges and opportunities of the Europhysiology meetings with the Turkish physiologists.

Panel 3 : Türkiye’de Araştırma Üniversitesi Kimliği, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminde
Kalite Sorunu ve Çağdaş Üniversite Arayışı
Cafer Marangoz1, Şeref Erdoğan2, Gürkan Öztürk3 ve Elif Şen4

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Emekli, Samsun
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Son 20 yılda birçok ülke yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırdı ve yeni üniversite yasaları çıkardı. Avrupa Birliği ülkeleri, Ame-
rika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) iyi üniversitelerle yarışabilecek, birinci sınıf üniversite sayısını artırmak ve küresel yükseköğretimde
daha çok söz sahibi olabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa’da yükseköğretimin yeniden yapılandırılması sürecinde beş
temel faktör dikkat çekmektedir. Bunlar özerklik-akademik özgürlük, yükseköğretimin yaygınlaşması, pazara duyarlılık (yani girişimci
ve yenilikçi üniversite), uyum ve kalite kontrolüdür. Türkiye’de artan yükseköğrenim talebini karşılamak üzere son yıllarda çok sayıda
devlet ve vakıf üniversiteleri açılmıştır ve bu süreç devam etmektedir. Açılan üniversitelerin önemli bir kısmı eğitimi ön plana alırken,
bilimsel araştırmalar için altyapı geliştirilmesi ikinci planda kalmaktadır. Ayrıca, nitelikli araştırmacı ihtiyacı ve istihdamı önemli birso-
rundur. Doktora eğitiminde kalite problemi olduğu görülmektedir. Nitelikli uzman hekim ihtiyacını karşılamak üzere verilen tıpta uz-
manlık eğitiminin bilim insanı yetiştirme amacına ne kadar katkı sağladığı tartışılmaktadır. Özellikle temel tıp bilimlerinde uzmanlık
eğitimi alan asistanların istihdamı bazen sorunları beraberinde getirmektedir. Bu panelde, Türkiye’de yükseköğretim sisteminin so-
runları ve gelişmiş ülkelerdeki yönelimlere uygun olarak yeniden yapılandırma önerileri tartışılacaktır.
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SS01
Koenzim Q10’in Absans Nöbetlerine Etkisi ve Bu Etkide Nitrik oksit Yolağının Rolü
Handan Güneş, Ercan Özdemir, Sefa Gültürk, Gökhan Arslan
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Bir diyet takviyesi olarak kullanılan ve nitrik oksit yolağına etki ettiği düşünülen Koenzim Q10’in (KoQ10) jeneralize epi-
lepsi nöbetlerini azalttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda, KoQ10’in absans nöbetlerine olan etkisi ve bu etkide nitrik oksit yolağının ro-
lünü bulmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Spontan nöbet aktivitesine sahip olan 6 aylık WAG/Rij erkek sıçanlar rastgele 12 gruba ayrıldı (n=72). EEG kaydı için elek-
trot takıldıktan bir hafta sonra Powerlab veri kazanım ünitesine bağlanan hayvanlarda spontan nöbet aktiviteleri gözlendi. Üç saatlik
EEG kaydından sonra kontrol grubuna KoQ10’in çözücüsü soya yağı, diğer gruplara ise KoQ10 (25, 50, 100 ve 200 mg/kg), L-arjinin (500
ve 1000 mg/kg), 7-Nitroindazol (25 ve 50 mg/kg) ve bu ilaçların kombinasyonları intraperitoneal (i.p.) olarak uygulandı. İlaç uygula-
masından 15 dakika sonra EEG kaydı tekrar başlatıldı ve üç saatlik bir kayıt daha elde edildi. İlaç sonrası elde edilen nöbet aktiviteleri
(nöbet sayısı, nöbet süresi, toplam spike sayısı, nöbet başına düşen spike sayısı, nöbetlerin süre ortalaması), ilaç öncesi nöbet aktivi-
teleri ile karşılaştırılarak analiz edildi.
BULGULAR: Kontrol grubuna göre yapılan doz çalışmalarında, KoQ10 (50 mg/kg ve üstü dozlarda) ve nitrik oksit öncülü L-arjinin (500
ve 1000 mg/kg) absans nöbetlerini artırdı (p<0.05). Diğer taraftan, nöronal nitrik oksit sentaz inhibitörü 7-Nitroindazol (25 ve 50 mg/kg)
ise nöbetleri azalttı (p<0.01). KoQ10 (200 mg/kg) + L-arjinin (1000 mg/kg) kombinasyonu tek başına uygulanan L-arjinine göre anlamlı
değildi (p>0.05). KoQ10 (200 mg/kg) + 7-Nitroindazol (50 mg/kg) kombinasyonunda ise KoQ10, 7-Nitroindazol’un etkisini ortadan kal-
dırarak kontrol grubuna yaklaştırdı (p>0.05).
SONUÇ: Absans epilepsili hastaların KoQ10 ve/veya nitrik oksit salınımını artırıcı gıda takviyeleri kullanımından kaçınması gerektiğini
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Wag/Rij sıçan, Absans epilepsi, Koenzim Q10, Nitrik oksit

SS02
Penisilinle Oluşturulan Deneysel Epileptiform Aktivite Üzerine Apelin-13’ün Gösterdiği Prokonvulsan Etkide T-Tipi Kalsiyum
Kanallarının Rolü
Durmuş Uçar1, Gökhan Arslan2, Sabiha Kübra Alıcı1, Mustafa Ayyıldız3, Erdal Ağar3

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ-AMAÇ: Epilepsi, sinir hücrelerinin anormal, şiddetli ve hipersenkron deşarjları sonucu tekrarlayan nöbetlerle karakterizedir. En-
dojen bir nöropeptid olan apelin-13’ün hücre içi kalsiyum düzeyini etkilediğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Apelin-13’ün parsi-
yel/zayıf kalsiyum agonisti gibi davranıyor olabileceği ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, apelin-13’ün penisilin ile oluşturulan epileptiform
aktivite üzerine gösterdiği prokonvulsan etkide, selektif T-tipi kalsiyum kanal blokörü olan NNC 55-0396’nın etkisini incelemeyi amaç-
ladık.
YÖNTEM: Deneylerde 35 adet Wistar albino erkek sıçan (180-240 gram) 5 gruba ayrıldı (kontrol, apelin-13 (15 μg, i.s.v.), NNC 55-0396
(30 μg, i.k.), apelin-13 (15 μg, i.s.v.) + NNC 55-0396 (30 μg, i.k.) ve NNC 55-0396 (30 μg, i.k.) + apelin-13 (15 μg, i.s.v.) (n=7). Elektro-
kortikogram (ECoG) kaydı için üretan (1.25 g/kg, i.p.) anestezisi altındaki hayvanlar stereotaksik alete sabitlendi. Kafatasında el drili ile
iki adet delik açıldıktan sonra bu deliklere kayıt elektrotu (vida) yerleştirildi ve Powerlab veri kazanım sistemine bağlandı. İntrakorti-
kal penisilin (500 IU, 2.5 μl) enjeksiyonu ile epileptik aktivite oluşturulduktan 30 dakika sonra ilk madde, 10 dakika sonra da ikinci
madde uygulandı ve sonrasında 180 dakika boyunca kayıt alındı. Elde edilen veriler, One-Way Anova Post-Hoc Tukey testi ile karşılaş-
tırıldı.
BULGULAR: Apelin-13, kontrol grubuna göre 20. dakikadan itibaren kayıt sonuna kadar spike frekansını anlamlı bir şekilde artırdı. NNC
55-0396 ise kontrol grubuna göre 40. dakikadan itibaren spike aktivitesini anlamlı bir şekilde azalttı. Apelin-13 + NNC 55-0396, kont-
rol grubuna göre spike aktivitesinde 20. ve 50. dakikalar arasında istatistiksel olarak anlamlı artışa neden oldu. Sonrasında, 50. daki-
kadan itibaren devam eden azalma 140. dakikadan itibaren anlamlı hale geldi. NNC 55-0396 + apelin-13, kontrol grubuna göre spike
aktivitesini 60. dakikadan itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttı.
SONUÇLAR: Etkileşim gruplarının sonucuna göre NNC 55-0396, apelin-13’ün prokonvulsan etkisini bloklamıştır. Bu sonuç, apelin-
13’ün prokonvulsan etkisine T-tipi kalsiyum kanallarının aracılık ettiğini göstermektedir.
Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından PYO. TIP.1904.13.012 numaralı proje olarak desteklenmiş-
tir.
Anahtar Kelimeler: Apelin, NNC 55-0396, Epilepsi, Penisilin, Sıçan
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SS03
Agomelatin’in Penisilinle İndüklenmiş Deneysel Epilepsi Modelinde Elektrokortikogram Ve Kan Basıncı Üzerine Etkisi
Sinem Muhsine Ethemoğlu1, Burcu Şeker1, Selim Kutlu2, Bayram Yılmaz1

1Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ - AMAÇ: Agomelatin (beta-methyl-6-chloromelatonin) 2009 yılından beri depresyon tedavisinde kullanılmaya başlanmış mela-
tonin analoğu olan bir antidepresandır. Melatonin gibi MT1 ve MT2 melatonerjik reseptörlerin agonistidir. Ayrıca, antagonist olarak
serotonin reseptörü olan 5-HT2c‘ye bağlanır. Böylece, noradrenalin ve dopamin seviyesini artırarak antidepresan etki gösterir. Bu ça-
lışmanın amacı, penisilinle indüklenmiş deneysel epilepsi modelinde Agomelatin’in epileptik aktivite ve kan basıncı değişiklikleri üze-
rine etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 40 adet yetişkin erkek Spraque-Dawley sıçanlar kontrol (içme suyu), 10 mg/kg Agomelatin, 50 mg/kg Ago-
melatin, 100 mg/kg Agomelatin olarak 4 gruba ayrıldı (n=10) ve 14 gün boyunca oral gavaj ile ilaç uygulandı. Sıçanlar 1,25 g/kg intra-
peritoneal üretanla anesteziye alındı ve nöbet oluşturmak için penisilin (500IU/2,5μl) intrakortikal olarak uygulandı. Doksan dakika
süresince sol somatomotor korteks üzerine yerleştirilen elektrotlarla, elektrokortikografi (EKoG) kaydı alındı. Kayıt sonunda spike fre-
kansı ve amplitüdü analiz edildi. EKoG kaydı ile eş zamanlı olarak femoral artere takılan kateter yardımıyla kan basıncı değişiklikleri öl-
çüldü. Tüm grupların frekans ve genlik verileri tek yönlü varyans analizi ile LSD testi seçilerek yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi.
BULGULAR: Deneyler sonucunda 14 gün boyunca 50 mg/kg dozunda verilen agomelatinin spike frekansını (p<0.001) anlamlı olarak
azalttığı gözlendi. Bunun yanı sıra grupların genlik bulguları nöbetler doyuma ulaştıktan sonra anlamlı bir değişiklik göstermedi. Femoral
arterden ölçülen ortalama arter kan basıncı sonuçlarına göre test edilen Agomelatin dozları sistemik kan basıncını etkilememiştir.
SONUÇ: Çalışmamızın ortaya koyduğu en önemli bulgu, 14 gün boyunca oral olarak uygulanan 50 mg/kg agomelatinin etkin bir antie-
pileptik aktiviteye sahip olabileceğidir. Bu bulgu, Agomelatin’in epilepsi hastalarında da kullanılabilecek önemli bir antidepresan ilaç
olduğunu göstermektedir.
Bu proje Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (BAP #141318006).
Anahtar Kelimeler: Agomelatin, elektrokortikogram, epilepsi, penisilin

SS04
Sıçanlarda Nöbet Kaynaklı Nöron Hasarı ve Bellek Disfonksiyonunda Nesfatin-1 ve Fenitoin Kombinasyonunun Sinerjistik Etkileri
Sevi̇l Arabacı Tamer1, Türkan Koyuncuoğlu1, Ayça Karagöz2, Dilek Akakın2, Can Erzik3, Meral Yüksel4, Berrak Ç. Yeğen1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Nesfatin-1 (NES)’in birçok inflamasyon modelinde gösterilmiş olan anti-inflamatuvar ve anti-apoptotik etkilerinden yola
çıkarak, nöbetle indüklenen nöron hasarında nesfatin-1’in koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Wistar albino erkek sıçanlar, pasif sakınma testi yapıldıktan sonra kontrol (n=12) ve pentilentetrazol (PTZ) ile indüklen-
miş nöbet (n=72) gruplarına ayrıldılar. PTZ (45 mg/kg; intraperitoneal, ip) enjeksiyonundan 30 dakika önce serum fizyolojik (SF, ip), NES
(0.3, 1 veya 3 µg/kg/gün,ip), fenitoin (FN, 40 mg/kg/gün,ip) veya FN+NES(0.3 µg/kg/gün, ip) verildi ve nöbetler Racine skalasıyla skor-
landı. Tedaviler nöbetin 24. ve 48. saatinde tekrarlandı. Yetmişikinci saatte pasif sakınma testi tekrarlanarak bellek fonksiyonları de-
ğerlendirilip sıçanlar dekapite edildi. Beyin dokusunda oksidatif parametreler ölçüldü; histolojik ve immünohistokimyasal
değerlendirmeler yapıldı. İstatistiksel analizler ANOVA ve Student-t testi ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: PTZ gruplarında yüksek bulunan tonik-klonik nöbet geçiren hayvanların oranı ve ortalama nöbet skorları sadece FN+NES
grubunda azalmıştır (p<0.05). Kontrol grubundaki sıçanlar karanlık bölmeye geçmekten kaçınırken, PTZ gruplarının kısa sürede geçmesi
bellek disfonksiyonunu göstermiştir; ancak NES (3µg/kg/gün) tedavisi ile geçiş gecikmiştir (p<0.05). Nöbetle indüklenen malondialde-
hit, nitrik oksit ve kemilumiesans artışı NES(0.3 µg/kg/gün) ile baskılanmıştır. NES’in tüm dozlarında ve FN+NES grubunda glutatyon
seviyesi artmıştır. PTZ-SF tedavili grupta serebral korteks, hipokampal CA3 ve dentat girusta görülen nöron hasarı (p <0.001), NES(0.3
µg/kg/gün), FN ve FN+NES tedavisi alan sıçanlarda azalmıştır. TUNEL-pozitif hücreler tüm PTZ gruplarının kortekslerinde artmış bulundu
ve tedaviler ile fark gözlenmemiştir. PTZ grubunda kortekste ve hipokampusta CA3 bölgelerinde artan glial fibriler asidik protein,
NES(0.3 µg/kg/gün) ve FN+NES tedavi gruplarında düşmüştür (p<0.05).
SONUÇ: Nesfatin-1, sinerjistik etki göstererek fenitoinin anti-nöbet etkisini güçlendirmiş ve ek olarak nöbetle oluşan oksidatif beyin
hasarında koruyucu rol oynamıştır.
Anahtar Kelimeler: nesfatin-1, epileptik nöbet, fenitoin, oksidatif hasar, hafıza disfonksiyonu
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SS05
Uyku ve Epilepsi Arasındaki İlişki: “Bir Schizencephali Olgusu”
Murat Kayabekir1, Mustafa Ceylan2, Ahmet Yalçın3, Ömercan Topaloğlu4

1Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyku Bozuklukları Merkezi, Elektrofizyoloji Laboratuvarı, Erzurum
2Nöroloji Kliniği, Erzurum
3Radyoloji Kliniği, Erzurum
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu olgu sunumunun amacı uyku ve epilepsi “sleep spindle and seizures” arasındaki ilişkiyi açıklamak, ayrıca uyku laboratuvar-
larındaki elektrofizyolojik gözlem ve doğru tanısal yaklaşımların önemini vurgulamaktır.
OLGU: Sleep spindles (uyku iğcikleri) thalamus tarafından üretilmektedir. Epileptik deşarjlar (seizures); epileptojenik fokus diye isim-
lendirilen, nöronlarla bağlantılı sınırlı bir alanda senkron anormal elektriksel aktiviteler olarak açıklanmaktadır. Deneysel çalışmalar;
talamusun spike ve dalga deşarjının oluşumunda kritik bir role sahip olduğunu: Thalamus inaktive edildiğinde bu deşarjların ortaya çık-
tığını göstermiştir. Schizencephali; sulkasyon defektli bölgeye, özellikle gri madde hücre göçünün olduğu, nadir kongenital bir bozuk-
luktur.
BULGULAR: 23 yaşında, erkek, üniversite öğrencisi, solak. Sabahları ve gün boyu sağ el ve kolda parastezik şikayetleri var. Hikayesinde
sağ kolda kontraksiyon ile başlayan, bilinç kaybının olduğu senkop atağı mevcut. EEG’ de komplex parsiyel epilepsi tanısı aldı. Carba-
mazepine 600mg, 2x1 tedavisi ile uyanıkken var olan atakları ortadan kalktı. Uykuya dalmadan önce; 45-60 dakika çarpıntı, korku, sol
frontal ağrı şikayetleri olan hastanın beyin MR’ ında sol temporoparietal bölgede “Kortikal Heterotopi” gösterilmiştir. PSG’ de uyku iğ-
cikleri yok denecek kadar azalmıştı, çoğunlukla delta dalga osilasyonları ile beraber epileptik deşarjlar ortaya çıktı. Ayrıca bruksizm, arou-
sals, central ve obstruktif sleep apnea (AHİ: %7,6) mevcuttu.
SONUÇ: Uyku iğciklerinin olmayışı, epileptik deşarjların mevcutiyeti, olguya ait somatik ve otonom şikayetlerin varlığı ve beyin MRI’
da heterotopik nöronal alan varlığı bize asosiyatif talamokortikal yolların etkilenmiş olacağını düşündürmüştür. Subkortikal heteroto-
pik nöronlara ait akson uzantıları MR traktografi ile gösterilebilir. Sonuç olarak bu olgu; uyku ve epilepsi arasındaki ilişkinin fizyopato-
lojisini anlamak açısından önemli olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: uyku iğciği, epilepsi, doğru tanı, elektrofizyoloji

SS06
Rem uyku yoksunluğu olan farelerde kanabinoid reseptör blokerlerinin serum nesfatin-1/nucb2 düzeylerine etkisi
Oktay Kaya1, M. Elif Yılmaz1, Şinasi Bayram2, Özgür Gündüz3, Gülnur Kızılay Özfidan2, Levent Öztürk1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ-AMAÇ: Hem nesfatin-1 hem de kanabinoid reseptörlerinin uyku, metabolizma ve besin alımının kontrolü üzerine etkileri son
dönemde gösterilmiştir (1,2). Kanabinoid reseptör blokerlerinin nesfatin-1 düzeyleri ile ilişkisi daha önce incelenmemiştir. Bu çalışmada
72 saat REM uyku yoksunluğuna maruz bırakılan balb/c türü farelerde bir kanabinoid olan WIN55,212,2 ile kanabinoid reseptör blo-
kerlerinin (CB1 blokeri AM251 ve CB2 blokeri SR144528) intraperitoneal uygulanması sonrasında nesfatin-1, insülin ve glukoz düzey-
leri araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Toplam 60 adet balb/c türü fare modifiye saksı modelinde 72 saat süreyle uykusuz bırakılmıştır. Gruplar ve ilaç uygula-
maları şöyledir: Grup 1’e (Kontrol) intraperitoneal ilaçların çözücüsü (%78 fizyolojik serum+%1 Etanol+%1 Tween 80+%20 DMSO) in-
jeksiyonu yapılmıştır. Grup 2’ye intraperitoneal (i.p.) kanabinoid agonisti (WIN 55,212,2), Grup 3’e i.p. AM251 ve 20 dk sonra WIN
55,212,2 injeksiyonu yapılmıştır. Grup 4’e i.p. SR144528 ve 20 dk sonra WIN 55,212,2 injeksiyonu yapılmıştır. Grup 5’e sadece i.p.
AM251, Grup 6’ya sadece i.p. SR144528 yapılmıştır. Kan örnekleri ilaç uygulamalarından 1 saat sonra toplanmış ve biyokimyasal öl-
çümler için hazırlanmıştır. Glukoz düzeyleri glukometre ile, insülin ve nesfatin-1 düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür.
BULGULAR: 72 saat REM uykusuzluğu, farelerde vücut ağırlığında %10’un üzerinde değişikliğe neden olmadı. CB2 reseptör antagonisti
verilen gruplarda kontrol grubuna göre glukoz ve insülin düzeylerinde artış görüldü. Nesfatin-1 düzeyleri gruplar arasında benzerdi.
SONUÇ: CB2 reseptör antagonisti uygulanmasının kan glukoz düzeyini arttırdığı ve insülin salgısında sekonder artışa neden olduğu dü-
şünüldü. Nesfatin-1 düzeyleri ile kanabinoid reseptör agonisti veya antagonistlerinin ilişkili olmadığı düşünüldü.
Bu çalışma TÜBAP (2015/230) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: kanabinoid, CB1, CB2, nesfatin-1, rem uyku yoksunluğu
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SS07
Diyabetik Nefropati Üzerinde Resveratrol’ün Etkisi
Duygu Altın1, Çiğdem Özer2, Aydan Babül2, Sevim Ercan3, Ergin Dileköz3, Gülnur Take Kaplanoğlu4

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı,Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı,Ankara
3Gazi üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı,Ankara
4Gazi Üniversitesi,Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Çalışmamızda; antioksidan, antikanser, antiinflamatuvar etkilerinin olduğu bilinen Resveratrol’ün, Streptozotosin ile di-
yabet oluşan sıçanlarda gelişen diyabetik nefropati üzerine; morfolojik, biyokimyasal ve fonksiyonel etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul izniyle gerçekleştirilen çalışmada ağırlıkları 250-300 g arasında deği-
şen 30 adet erişkin,erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı: 1.Kontrol, 2.Resveratrol, 3.Diyabet, 4.Diyabet+Resve-
ratrol. Diyabet gruplarına sitrat tampon içinde çözünmüş tek doz streptozotosin (65 mg/kg 0,1 M), kontrol gruplarına tek doz sitrat
tamponu intraperitoneal olarak uygulandı. Streptozosin uygulamasından iki hafta sonra kan şekeri 250 mg/dl olan sıçanlar diyabet kabul
edildi. Diyabetin oluşumundan 2 hafta sonra resveratrol gruplarına 10mg/kg/gün resveratrol, kontrol gruplarına 0,1 M etanol oral
gavaj yoluyla 8 hafta uygulandı. Süre sonunda tüm sıçanlar Rompun+Ketamin (50+60-100mg/kg) anestezisi altında kalplerinden kan
alınarak sonlandırıldı. Çalışma süresince sıçanlarda açlık kan şekeri ve böbrek fonksiyonları incelendi. Böbrek vasküler yanıtlarına im-
münohistokimyasal olarak; TEM, proinflamatuar sitokinler TGF-β, iNOS, eNOS, Fibronektin düzeylerine bakıldı. Böbrek dokusunda ok-
sidan (Malondialdehit/MDA), antioksidan (Glutatyon/GSH) ve ayrıca Total nitrik oksit (NOx) düzeyleri tespit edildi. Bulgular Kruskal
Wallis ve Mann Whitney testleri kullanılarak karşılaştırıldı. P<0.05 istatistik olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR-SONUÇ: Diyabetik gruplarda açlık kan şekeri, alınan sıvı, çıkarılan idrar, kanda ALP, ALT, BUN ve kreatinin düzeylerinde
artış, sodyum düzeyinde ise azalma tespit edildi (p<0.05). Resveratrol, bozulan bu parametrelerde düzelme meydana getirmedi. Gerek
diyabetik, gerekse tek başına resveratrol uygulanan grupta Anjiotensin II ve Fenilefrinin renal arter perfüzyon basıncını arttırıcı etki-
lerinin kontrole göre farklı olmadığı, Diyabet+Resveratrol grubunda ise Anjiotensin II ve Fenilefrin yanıtlarının azaldığı (p<0.05) aynı
grupta asetilkolinin vazodilatatör yanıtlarının da azaldığı gözlendi (p<0.05). Resveratrol, diyabetle artan doku MDA düzeylerinde azalma
(p<0.01), azalan GSH düzeylerinde ise artma (p<0.01) meydana getirdi. NOx düzeylerinde bir değişiklik gözlenmedi. TEM incelemesinde
resveratrol uygulamasının diyabete bağlı olarak bozulan böbrek dokusunu büyük ölçüde koruduğu gözlendi. Diyabetin neden olduğu
böbrek dejenerasyonu ile uyumlu olarak artan TGFβ, fibronektin ve iNOS immunreaktivitesinin resveratrol uygulamasıyla kısmen azal-
dığı; diyabetle birlikte azalan eNOS seviyesinin arttığı gözlendi. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından
desteklenmiştir (01/2011-75).
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Nefropati, Resveratrol, Oksidatif Stres,

SS08
Dehidroepiandrosteron ile polikistik ovaryum sendromu oluşturulan sıçanlarda Exenatid’in olası etkilerinin kronik orta düzeyli stres
ortamında araştırılması
Burcu Köksal1, Ergül Alçin2, Tuba Özgöçer1, Azibe Yıldız3, Nigar Vardı3, Özlem Barutçu1, Sedat Yıldız1

1İnönü Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
2Hacettepe Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3İnönü Üniversitesi, Histoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Polikistik Over Sendromu (PKOS) endokrin, metabolik ve üreme rahatsızlıklarına sebep olabilen bir hastalıktır. PKOS’la
beraber kronik strese maruziyet, hipotalamo-hipofizer-gonadal ve hipotalamo-hipofizer-adrenal ekseni etkileyerek insülin direncini ar-
tırır. İnsülin direncini azaltmak için inkretin hormonların analogları (Glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) agonistleri) önemli araştırma ko-
nularındandır. Exenatid (Exe-4) molekülü, en iyi doğal GLP-1 agonistidir ve GLP-1 reseptörlerine afinitesi yüksektir. Tokluk hissi, kilo
kaybı ve pankreatik beta hücre kitlesini artırarak PKOS’la beraber gelişen insülin direncinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. PKOS’un
tedavisinde genellikle hedef, kişinin insülin direncini kırmak ve androjen seviyelerini düzenlemek ise de, bu tedaviler uygulanırken
PKOS’lu kadınların stres durumları takip edilmemiştir. Bu eksikliği gidermek ve stresin PKOS üzerine etkilerini sorgulamak için; DHEA
ile PKOS oluşturulan sıçanlarda kronik orta şiddette stres ortamında Exe-4’ün olası etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: PKOS modeli oluşturmak için 21 günlük Sprague Dawley sıçanlara, 6 mg DHEA /100 g vücut ağırlığı, 0.2 ml susam yağında
çözülerek subkutanöz olarak vajinal açıklık oluşuncaya kadar uygulandı. Aynı süre boyunca Çözücü gruplarına 0.2 ml susam yağı sub-
kutanöz olarak verildi. PKOS modeli kontrolü için, vajinal açıklık oluşan sıçanlardan günlük vajinal sürüntü alındı ve siklus takibi yapıldı.
Kontrol gruplarına göre döngüsel bozukluk görülen sıçanların kuyruğundan kan örnekleri alınıp HOMA-IR değerleri hesaplandı. İnsü-
lin direnci gelişen sıçanlara 4 hafta boyunca her gün 1 saat hareket alanı kısıtlandırılmış kronik orta düzeyli stres uygulandı. Stres or-
tamında 4 hafta boyunca Exe-4 10μg/kg/gün intraperitonel olarak verildi. Sıçanlardan kan örnekleri alınarak 4 hafta boyunca Exe-4 ve
kronik stresin, HOMA-IR, LH, FSH ve kortikosteron üzerine etkilerine bakıldı. Ayrıca ovaryumlar histolojik olarak incelendi.
BULGULAR: Stresle beraber Exe-4 uygulanan PKOS gruplarının HOMA-IR, kortikosteron değerlerinin değişmediği, östrus döngüsünü ta-
mamlama sürelerinin yüksek kaldığı ve toplam sağlıklı folikül sayısının azaldığı görüldü. Kronik orta düzeyli stres ortamında, PKOS ile
gelişen insülin direnci ve ovaryan bozukluklar üzerine Exe-4’ün tedavi edici dozlarda etkili olmadığı görüldü.
SONUÇ: Kronik stresin PKOS gibi metabolik rahatsızlıkları olumsuz etkilediği ve tedavi edici ajanların etkilerini kısıtladığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Polikistik ovaryum sendromu, insülin direnci, Exenatid, stres
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SS09
Üreter obstrüksiyonunun neden olduğu renal fibrozisde tadalafilin etkisi
Selma Cırrık1, Erdal Benli1, Sema Nur Ayyıldız1, Ersagun Karagüzel2, Ayper Kaçar1, Tevfik Noyan1, Ali Ayyıldız1, Sibel Köktürk1

1Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ordu
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ-AMAÇ: Akut ve kronik böbrek yetmezliklerinde, cGMP seviyesini arttıracak uygulamaların böbrek fonksiyonlarını iyileştirdiği bi-
linmektedir. Fosfodiesterez-5 (PDE5) inhibisyonu stoplazmik cGMP konsantrasyonunu arttıran uygulamalardan birisidir. Bu çalışma-
nın amacı, tek taraflı üreter obstrüksiyonu (UO) sonucu gelişen renal fibroziste, spesifik bir PDE5 inhibitörü olan tadalafilin koruyucu
olup olmadığı incelemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmada erkek Sprague-Dawley sıçanlar (277,6±9,7 g) kullanılmış ve 3 grup oluşturulmuştur (n=6); sham-opere (S), UO
ve tadalafil tedavisi (10 mg/72 saat, ig) alan UO grubu (UO+T). Sol üreterde komplet ligasyon yapılarak UO oluşturulmuş ve 14 gün sonra
denekler feda edilmiştir. Alınan böbrek örneklerinde H-E ve masson-trikrom boyaması yapılmış, alfa-sma (smooth muscle actin) ve TGF-
Beta (Transforming growth factor beta) seviyesi ile idrar cGMP düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Serum ve idrar kreatinin se-
viyeleri ölçülerek kreatinin klirensi hesaplanmıştır. Sonuçlar ortalama ± sapma olarak verilmiş, one-way ANOVA ve post-hoc test olarak
Newman Keuls ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: UO grubunda böbrekte kollajen birikimi, tübüler dilatasyon, lenfosit infiltrasyonu ve nekrozun yanı sıra, alfa-sma seviyesi
yüksek bulunmuştur (sham; 0.41±0.06 ve UO; 1.21±0.12 mmg/g protein; p<0,001). UO+T grubunda kollajen birikimi ve alfa-sma artışı
tedavi almayan gruba göre daha düşük saptanmıştır (p<0.05). Sham grubunda 0.16±0.01 ng/mg protein olan doku TGF-Beta seviyesi,
UO grubunda artmış (0.42 ±0.02 ng/mg protein, p<0.01) ve Tadalafil tedavisi bunu önemli ölçüde azaltmıştır (0.35±0.02 ng/mg pro-
tein, p<0.01). Sham grubunda 0.224±0.003 nmol/ml olan idrar cGMP konsantrasyonu, UO grubunda azalmakla birlikte (0.141±0.034
nmol/ml, p<0.05) tadalafil tedavisi ile kontrol değerlerine yükselmiştir (0.203±0.006 nmol/ml). Kreatinin klirensi UO grubunda önemli
azalış göstermiş (p<0.001) ancak tadalafil tedavisinden etkilenmemiştir.
SONUÇ: Sonuçlarımız böbrekte üreter obstrüksiyonunun neden olduğu fibrotik değişimlerin tadalafil ile kısmen engellendiğini ve ta-
dalafilin bu etkisinde TGF-Beta azalışının önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Böbreklerin hala fibrotik olmasına bağlı olarak fonk-
siyonel bir iyileşme olmasa da, sonuçlarımız böbrek taşlarının neden olduğu fibrozisin tedavisinde tadalafilin önemli olabileceğini
göstermekte ve bu nedenle klinik önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: cGMP, PDE5, renal fibrozis, tadalafil, üreter obstrüksiyonu

SS10
8-BrcADPR Renal İskemi Reperfüzyon Hasarını Baskılar
Ayhan Tanyeli̇1, Ersen Eraslan1, Elif Polat2, Elif Polat3

1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Böbrek iskemi reperfüzyon hasarı akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanan önemli bir klinik problemdir. I/R sırasında üretilen si-
tokinler, reaktif oksijen türleri ve kalsiyum birikimine neden olarak böbrek hasarını arttırmaktadır. Bu çalışmada böbrek I/R hasarı üze-
rine nonspesifik kalsiyum kanal antagonisti nifedipin ve TRPM2 iyon kanal antagonisti 8-br cADPR’nin etkilerini biyokimyasal ve
histopatolojik yöntemler kullanarak araştırdık.
YÖNTEM: Çalışmada 60 adet Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. Hayvanlar rastgele 6 gruba ayrıldı. Grup1 kontrol. Grup 2 sham;
sağ böbrek disekte edildi. Grup 3 I/R; sağ böbrek disekte edildi ve sol böbreğe 1 saat iskemi, 24 saat reperfüzyon uygulandı. Grup 4, 5
ve 6’daki hayvanlara 3. gruptaki cerrahi işlemler uygulandı ve sırasıyla 4 mg/kg nifedipin, 4 mg/kg nifedipin + 40 µg/kg 8-br cADPR ve
4 mg/kg nifedipin + 400 µg/kg 8-br cADPR intraperitoneal olarak reperfüzyon başlatılmadan önce uygulanmıştır. Böbrek örnekleri
CD38, cADPR, TNF-α, IL-1β, MPO, MDA ve histopatolojik değerlendirmeler için kullanılmıştır, serum örneklerinden ise EPO ve renin dü-
zeyleri ölçülmüştür. İstatistiksel analizler, sonuçlar mean±SD olarak sunulmuştur. Farklılıklar one way ANOVA testini takiben Tukey post
hoc analizi kullanılarak karşılaştırıldı (P<0,05).
BULGULAR: Kontrol grubuna kıyasla I/R grubunda artan CD38, cADPR, TNF-α, IL-1β, MPO, MDA düzeyleri özellikle 8-br cADPR uygu-
lanan gruplarda önemli düzeylerde azalmıştır. Kontrol grubuna göre azalan renin düzeyi yüksek doz 8-br cADPR uygulamasıyla anlamlı
olarak artmıştır. EPO düzeylerinde önemli değişimler olmamıştır. Histolojik incelemelerde, I/R ile artan böbrek hasarı, Caspase-3 eks-
presyonu ve TRPM2 iyon kanal dağılımı kalsiyum kanal antagonistleri uygulamasıyla azalmıştır.
SONUÇ: I/R’de artan oksidatif hasar, sitokin düzeyleri caspase-3 ve TRPM2 iyon kanal dağılımı, TRPM2 iyon kanal antagonisti 8-br
cADPR uygulamasıyla baskılanmıştır.
Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi BAP (Proje no:2014/146) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek iskemi reperfüzyon, TRPM2, Oksidatif stres, Sitokinler, Kaspaz3
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SS11
Antrenmanlı ve Sedanter Erkek Deneklerde Sabah ve Gece Yapılan Aerobik Egzersiz Sırasında Leptin, Nesfatin-1 ve İrisin Düzeyle-
rindeki Bireysel Değişimler
Sermin Algül1, Oğuz Özçelik2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Van, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Elazığ, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Egzersiz enerji dengesinin düzenlenmesinde önemli bir faktördür. Fakat egzersizin enerji dengesini düzenleme etkilerini
enerji düzenleyici hormonlar aracılığı ile yapması açıklığa kavuşturulmamıştır. İskelet kası ve yağ dokusu vücut enerji-metabolik sis-
temlerinde hayati fizyolojik süreçleri düzenleyen leptin, nesfatin-1 (yiyecek alımını azaltır) ve irisin (enerji tüketimini artırır) hormon-
larını üreten endokrin organ olarak davranmaktadırlar. Bu çalışmada sabah ve gece yapılan akut aerobik egzersizlerin antrenmanlı ve
sedanter deneklerin leptin, nesfatin-1 ve irisin düzeylerindeki değişimlere etkileri araştırıldı.
YÖNTEM: Otuz antrenmanlı (18.3±0.1 yıl) ve 30 sedanter (18.6±0.1 yıl) erkek denek maksimal kalp atımlarının % 50-85’ine denk gele-
cek seviyede 30 dk süre ile (3 gün ara ile) sabah-akşam aerobik koşma egzersizi yaptılar. Etik komite tarafından onaylanmış bilgilendi-
rilmiş imzalı gönüllü olur formu alındı. Testin başı ve sonunda venöz kan örnekleri alınarak leptin, nesfatin-1 ve irisin seviyeleri ELISA
yöntemi analiz edildi. Dataların analizinde paired ve unpaired t testi kullanıldı.
BULGULAR: İrisin düzeyi tüm bireylerde her iki egzersizde de artış gösterdi (p<0.001). Nesfatin-1 düzeyi ise her iki grupta sadece gece
egzersizinde anlamlı arttı (p<0.05). Önemli olarak, leptin ve nesfatin-1 düzeylerinin bireyler arasında farklılıklar gözlendi. Antrenmanlı
ve sedanter grupta sabah egzersizinde leptin ve nesfatin-1 düzeyinde sırayla 4 (%13) ve 12 (%40) denekte artış gözlenirken; gece eg-
zersizinde ise 9 (% 30) ve 10 (% 33) denekte artış gözlenmiştir. Aksine, sabah hem leptin düzeyinde hem de nesfatin-1 düzeyinde 5 (%16)
ve 7 (%23) denekte, gece egzersizinde ise 6 (% 20) ve 3 (%10) denekte azalma gözlendi.
SONUÇ: Egzersiz tüm deneklerde irisin düzeyini artırarak ilave bir etki ile enerji tüketiminde artış sağlayabilir. Fakat leptin ve nesfatin-
1 düzeyindeki artış bireyler arasındaki değişkenlik nedeniyle yiyecek alımını azaltıcı etkisi sorgulanabilinir. Egzersize bağlı negatif enerji
durumu bazı deneklerde yiyecek alımını artırabilen leptin ve nesfatin-1 düzeyinde azalmaya neden olabilmektedir. Sonuç olarak eg-
zersiz, enerji tüketiminde güçlü yararlı bir etkiye sahiptir ancak iştahın düzenlenmesinde aynı etkiye sahip olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: İrisin, leptin, nesfatin-1,aerobik egzersiz

SS12
Yeni Tanı Almış Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Hemoreolojik Parametreler ve Oksidatif Stres
Yanıtlarının İncelenmesi
Erhan Uğurlu1, Emine Kılıç Toprak2, İlknur Can1, Yusuf Ekbiç2, Vural Küçükatay2, Göksel Altınışık1, Melek Bor Küçükatay2

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), artmış inflamatuvar yanıt ile ilişkili ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile ka-
rakterize bir hastalıktır. Akciğerler geniş yüzey alanı ve zengin damar yatağı nedeniyle oksidatif hasara duyarlıdır. Çalışmamızın amacı
yeni tanı almış KOAH hastalarının kan reolojisi (eritrosit agregasyon ve deformabilite) ve bununla ilişkili oksidatif stres parametrele-
rindeki [total oksidan/antioksidan durumlar (TOS/TAS), oksidatif stres indeksi (OSI)] değişiklikleri saptamak ve tedavinin bu paramet-
reler üzerindeki olası etkisini belirlemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza yeni tanı almış 13 KOAH hastası (ort yaş 58.46±2.69 yıl), 12 sağlıklı birey (ort yaş 54.16±3.29 yıl) katılmıştır.
KOAH şiddeti Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) kriterlerine göre evre 1 (n=3) ve evre 2 (n=10) olarak ta-
nımlanmıştır. 1 ay boyunca evre 1’de kısa etkili beta 2 agonistler, evre 2’de uzun etkili antikolinerjikler uygulanmıştır. Eritrosit agre-
gasyonu ve deformabilitesi ektasitometre aracılığıyla, TOS/TAS ticari bir kitle ölçülmüş, OSI hesaplanmıştır.
BULGULAR: Uygulanan tedavi protokolü hastaların FEV1 ve MEF 25/75 değerlerinde istatistiksel olarak önemli düzeyde artışa sebep
olmuştur (sırasıyla p=0.046, p=0.045). KOAH hastalarının TOS (30.67±3.84) ve OSI değerleri (2.25±0.29) kontrol grubuna göre (sırasıyla
8.84±1.69, 0.58±0.13) yüksek bulunmuştur. Uygulanan tedavi hastaların TAS değerlerinde azalmaya sebep olmuştur. Değişiklikler ista-
tistiksel olarak önemli düzeydedir (sırasıyla p=0.0001, p=0.033). Eritrosit agregasyon ve deformabilitesinde herhangi bir değişiklik sap-
tanmamıştır.
SONUÇ: Evre 1-2 KOAH hastalarına mevcut tedavi protokolü kapsamında steroid verilmediği için inflamasyon baskılanmamakta sadece
semptomatik tedavi uygulanmaktadır. Semptomatik tedavi yaklaşımı KOAH’da yüksek olan oksidatif stres parametrelerinin azalmasına
katkı sağlamadığı gibi, antioksidan durumun daha da azalmasına sebep olmuştur. Verilerimiz doğrultusunda KOAH’da oksidatif stresi
azaltabilecek ve reolojik parametreleri olumlu yönde etkileyebilecek tedavi yöntemleri kullanılmasının uygun bir yaklaşım olabileceği
ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Eritrosit agregasyonu, Eritrosit deformabilitesi, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Total antioksidan durum, Total
oksidan durum
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SS13
Sıçanlarda İnfrarenal Abdominal Aorta İskemi-Reperfüzyonu ile Oluşturulan Akut Akciğer Hasarına Karşı Alfa Kristalinin Koruyucu
Etkisi
Seda Koçak1, İbrahim Güner1, Onur Yaman1, Nermin Yelmen1, Elif Güzel2, Tuba Ekiz2, Emine Gülderen Şahin1

1İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Fizyoloji Ana Bilim dalı,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Embriyoloji ve Histoloji Ana Bilim dalı,İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada, iskemi reperfuzyon (IR)’un neden olduğu akut akciğer hasarına karşı alfa kristalinin koruyucu etkisini
oksidatif stres parametreleri üzerinden değerlendirmeyi amaçladık. Omurgalılarda ana lens proteinlerinden biri olan alfa-kristalin’in
antioksidan özelliği oldugu cesitli çalişmalarda gösterilmistir.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 24 adet Sprague Dawley erkek sıçan kontrol, iskemi-reperfüzyon (IR) ve alfa-kristalin+IR olmak üzere üç
gruba ayrıldı. Anestezi edildikten sonra, kontrol grubundaki hayvanlara infrarenal abdominal aorta (IAA) diseksiyonu uygulanarak in-
sizyon yeri kapatıldı ve iskemi-reperfüzyon uygulanmadı. IR grubu hayvanlara IAA klemplenerek 90 dk. iskemi ve klemp uzaklaştırıla-
rak 180 dk. reperfüzyon uygulandi. IR+alfa kristalin grubundaki hayvanlara IR’den bir saat önce alfa kristalin (50 µg/100 g vücut
ağırlığına) verilerek IR protokolü uygulandı. IR süresinin bitiminde bronkoalveolar lavaj sıvısı (BALS) elde etmek için 5 ml serum fizyo-
lojik inratrakeal olarak verildi. Verilen serum fizyolojik miktarının %90 veya daha fazlası elde edilene kadar trakeadan sıvı geri çekildi.
Bu işlem 3 kez yapıldı. Akciğerler ekstrakte edildikten sonra kan ve BALS örnekleri ile birlikte biyokimyasal analizler icin -80˚C saklandı.
Biyokimyasal çalışmalardan elde edilen bulgular, GraphPad Prism versiyon 5.0 for Windows paket istatistik programı kullanılarak, One-
Way Anova varyans analizini takiben Post Hoc test olarak bonferroni testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Akciger dokusu, kan ve BALS örnekleri ELISA analizleri incelendiginde oksidatif stres parametrelerinden TOS ve MDA de-
ğerleri IR grubunda kontrol grubuna göre artarken, SOD ve TAS değerleri azaldı. IR ve alfa-kristalin+IR grupları karşılaştırıldığında alfa-
kristalin+IR grubunun MDA ve TOS düzeylerinde azalma görülürken SOD ve TAS seviyelerinde artma gözlemlenmistir. IR ve
alfa-kristalin+IR grupları akciger dokusu karşılaştırıldığında alfa-kristalin+IR grubunun MDA düzeylerinde (26,12±1,39 nM/100 mg pro-
tein; 18,54±0,71 nM/100 mg protein, p<0,001) ve TOS düzeylerinde (7,70±0,34 nM/100 mg protein; 5,62±0,30 nM/100 mg protein,
p<0,01) anlamlı azalma görülmüştür,SOD ve TAS düzeylerine bakildiginda ise SOD düzeylerinde (20,25±1,55 ng/100 mg protein;
26,66±0,73 ng/100 mg protein, p<0,01) ve TAS düzeylerinde anlamlı artış görülmüştür (14,91±1,46 U/100 mg protein; 17,31±0,73
U/100 mg protein, p<0,01).
SONUÇ: Biyokimyasal bulgularımıza dayanarak alfa-kristalin’in IR’ye bağlı olarak gelişen akut akciğer hasarını önleyebileceğini göster-
mektedir.

SS14
Tip I diyabetli sıçanlarda egzersizin vasküler cevaba etkileri
Zihni Can1, Cengiz Ünsal2

1Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnegöl İlçe Müdürlüğü, Bursa
2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ-AMAÇ: Diyabetes Mellitus (DM), insülin salınımı, insülinin etkisi veya her ikisinde oluşan defektler sonucu karbonhidrat, yağ ve
protein metabolizmasındaki bozukluklar ile karakterize çoklu etiyolojiye sahip bir metabolizma bozukluğudur. Uzun dönemde diyabet
değişik organlarda fonksiyon bozuklukları ve hasarlara neden olmaktadır. Egzersizin, diyabete bağlı şekillenen patolojilerin önlenme-
sinde olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışma tip I diyabetli sıçanlarda uygulanan ılımlı egzersizin vasküler yanıtlara et-
kilerini ortaya koymayı amaçlamıştır.
YÖNTEM: Çalışmada toplam 36 adet erkek erişkin Wistar Albino ırkı sıçan kullanılmıştır. Deney grupları; diyabet, diyabet + egzersiz, eg-
zersiz ve kontrol şeklinde oluşturuldu. Diyabet oluşturmak için streptozotosin (STZ) tek doz 50 mg/kg miktarında intraperitoneal ola-
rak verildi. STZ enjeksiyonu sonrası 4 hafta süreyle diyabet + egzersiz ve egzersiz gruplarındaki hayvanların 1 saat süreyle yüzmeleri
sağlandı. Kan glikoz değerleri tüm hayvanlarda çalışma başlangıcı ve sonunda, vücut ağırlıkları haftalık olmak üzere ve torasik aort
damar yanıtları ise çalışma sonunda alındı.
BULGULAR: Diyabet oluşturulan hayvanların canlı ağırlıklarının ilk haftadan itibaren azaldığı görüldü (p<0.001). Kontrol ve egzersiz
gruplarına göre diyabet gruplarının kan glikoz düzeylerinin yüksek olduğu (p<0.001) ve egzersizin diyabetli hayvanların glikoz değer-
lerine üzerine bir etkisinin olmadığı görüldü. Torasik aort fenilefrin ve sodyum nitropurisit cevaplarının gruplar arası farklılık göster-
mediği saptandı. Asetilkolin (AcH) gevşeme yanıtları değerlendirildiğinde en iyi gevşemenin kontrol grubunda olduğu daha sonra
sırasıyla diyabet egzersiz, egzersiz ve en sonda diyabet grubunun yer aldığı belirlendi. Bu farklarının gruplar arasında 10⁻⁷, 10 ⁻⁶ ve 10⁻⁵
mmol asetil kolin konsantrasyonlarda önemli olduğu saptandı (sırasıyla p=0.003, p<0.001, p=0.001).
SONUÇ: Tip I diyabet oluşturulmuş sıçanlarda dört hafta süreyle uygulanan ılımlı yüzme egzersizinin endotel bağımlı gevşeme yanıt-
larını düzelttiği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diyabet, Streptozotosin, Egzersiz, Sıçan



32

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
42. Ulusal Fizyoloji KongresiDüzce Üniversitesi Kongre Merkezi05-08 Eylül 2016

SS15
Diyabetik nöropatide ozonun nöroprotektif etkisine hangi mekanizmalar aracılık eder?
Haydar Ali Erken1, Gülten Erken1, Raziye Akçılar2, Fatma Emel Koçak3, Arzu Yay4, Hasan Şimşek2, Gözde Özge Önder4,
Aydın Akçılar5, Osman Genç2

1Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD., Balıkesir
2Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD., Kütahya
3Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD., Kütahya
4Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD., Kayseri
5Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma Birimi, Kütahya

GİRİŞ-AMAÇ: Birçok patolojide terapötik etkisi gösterilen ozon önceki çalışmamızda sıçanlarda diyabetik nöropatiyi kısmen önlemiş-
tir. Bu çalışmada ise diyabetik nöropatide ozonun nöroprotektif etkisine aracılık eden mekanizmalar araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Sprague Dawley cinsi 42 adet yetişkin erkek sıçan 6 eşit gruba ayrıldı: Kontrol (K), ozon (O), diyabetik (D), diyabet ve
ozon (DO), diyabet ve insülin (DI), diyabet, ozon ve insülin (DOI) grubu. Tek doz streptozosin (60mg/kg) ile diyabet oluşturulduktan sonra
DI ve DOI gruplarına her gün insülin (3 IU); O ve DO gruplarına ise her gün ozon uygulandı (50 µg/ml, 1.1 mg/kg, i.p.). 6 haftalık de-
neysel periyodun sonunda sıçanlara anestezi uygulanarak in vivo sinir ileti hızı kayıtları, biyokimyasal ve histopatolojik testler için kan
ve siyatik doku örnekleri alındı. Elde edilen veriler one way ANOVA ve post hoc Tukey testi ile analiz edildi. 0.05’ten küçük p değerleri
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: D grubunun kan glikozu, HbA1c, plazma total oksidan kapasite, oksidatif stres indeksi ve apopitotik hücre sayısı K ve O gru-
buna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunurken, DO, DI ve DOI gruplarının aynı değerleri D grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bu-
lundu. Diğer taraftan D grubunun sinir ileti hızı, bileşik aksiyon potansiyeli amplitüdü, akson sayısı ve endonöral kapiller sayısı K ve O
grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulunurken, DO, DI ve DOI gruplarının aynı değerleri D grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bu-
lundu.
SONUÇ: Önceki çalışmalarla uyumlu olarak bu çalışmada ozon diyabetik sıçanların kan glikozu ve HbA1c değerlerini azaltmıştır. Ayrıca
bizim önceki çalışmamızla tutarlı şekilde diyabetik nöropatiyi kısmen önlemiştir. Bu çalışmanın bulguları ozonun nöroprotektif etkisine
oksidan/antioksidan, vasküler ve apopitotik mekanizmaların aracılık edebileceğini göstermektedir. Diyabetik nöropati için potansiyel
terapötik bir ajan olarak, ozonun üstünde durulması ve detaylı bir şekilde araştırılması gereken bir molekül olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, ozon, apopitozis, akson sayısı, kapiller sayısı, oksidan stres

SS16
HMGB1’ in Genetik Susturması Doksorubisin Kaynaklı Miyokardiyal Apoptozu MAPK Sinyal İletimi Yolağıyla TLR4 bağımlı şekilde
önler
Eylem Taşkın Güven1, Celal Güven2, Melda Sarıman3, Zeliha Emrence3, Sema Sırma Ekmekçi̇3, Neslihan Abacı3, Handan Akçakaya4

1T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
2Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı,
3İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Bölümü
4İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

AMAÇ: Doksorubisin (DOK) kalp gibi bir çok doku üzerine toksik etkili olmasına rağmen, çok iyi bir antikanserojen ilaçtır. DOK-kaynaklı
kalp yetmezliğinin mekanizması hala tam olarak bilinmemektedir. Bu da ilacın klinik kullanımını sınırlandırmaktadır. Kromatin prote-
inden biri olan hızlı hareket eden grup basket 1’ in (HMGB1) ve AMP-ile-aktive olan kinaz’ ın (AMPK) hücre sağkalım ve ölüm yolakla-
rıyla ilişkilidir. Çalışmamızın amacı; DOK-kaynaklı kalp yetmezliğinde HMGB1 ve AMPK’ nın apoptozdaki rollerini araştırmaktır.
YÖNTEM: Çalışmada, H9c2 kalp kası hücre hattı kullanılarak kontrol, HMGB1 geninin susturulduğu (HMGB1), DOK ve HMGB1+DOK grup-
ları oluşturuldu. DOK 2 µM, siRNA (10 nM) 36 ve 48 saat süreyle inkübe edildi. Protein ve gen ifadelerine Western blot, qRT-PCR ile,
apoptozis için TUNEL ve aktif kaspaz-8 miktarı için FITC-IETD-FMK yöntemleri kullanıldı. Tek yönlü ANOVA kullanılarak istatistiksel ana-
lizler yapıldı. BULGULAR: ERK1/2 ve AMPK gen ifadeleri DOK ve HMGB1+ DOK gruplarında azalırken, P38 gen ifadesi 36 ve 48 saatte
arttı. DOK AMPK, PAMPK, ERK1/2, PERK1/2, P38, JNK protein ifadesi azalırken, HMGB1+ DOK grubunda protein ifadeleri arttı. TLR-4
reseptörünün protein ifadesi DOK azalırken, HMGB1+ DOK de arttı. TUNEL pozitif ve aktif kaspaz-8 hücre sayıları ADR grubunda artma
gösterirken, HMGB1+ DOK grubunda ADR’ e gore azaldı (p<0.01). SONUÇ: HMGB1, TLR-4 reseptörünü kullanıp, hücre içi MAPK yola-
ğıyla AMPK’ ı baskılayarak apoptozisi başlattığı ve buda DOK’ un kalp yetmezliğine neden olduğu kanısına varılmıştır. Bu çalışma, TÜ-
BİTAK tarafından 114S118 no’ lu proje olarak desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, Apoptozis, AMP-ile aktive olmuş kinaz, HMGB1, Kalp kası, TLR-4 reseptörü
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SS17
STZ ile uyarılmış diyabetik sıçanlarda Resveratrol ve Glibenklamidin iskemi ve reperfüzyon aritmileri üzerine etkisi
Salih Tunç Kaya1, Oğulcan Talat Özaslan2, Didem Ekşioğlu2, Firdevs Erim2, Selçuk Yaşar2, Ömer Bozdoğan2

1Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Düzce Üniversitesi, Düzce
2Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

GİRİŞ-AMAÇ: Gelişmekte olan ülkelerde, morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden bir olan kardiyovasküler komplikasyon-
lar diyabet ile son derece ilişkilidir (1). Bu çalışmada resveratrol’un tek başına ve glibenklamide ile kombinasyonun diyabetik sıçanlarda
iskemi ve reperfüzyon ile uyarılan aritmiler üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 35 tane 4-5 aylık erkek Sprague Dawley türü sıçan kullanıldı. Diabetes mellitus STZ’nin (65 mg/kg) intra-
peritoneal uygulaması ile oluşturuldu. Kan glikoz seviyesi 250 mg/dl ve üzerinde olan hayvanlar diyabetik kabul edildi (2). Resveratrol
(5 mg/ kg, ip) ve Glibenklamide (5 mg/kg, ip) uygulamadan hemen önce hazırlandı ve 6 hafta boyunca günlük uygulandı. Kalp atım hızı,
kan basıncı ve aritmi skoru tespit edildi. Aritmiler Lambeth kuralına göre tanımlandı (3). Veriler tek yönlü varyans analizi-LSD Post Hoc.
testi ile analiz edildi.
BULGULAR: Reperfüzyonda resveratrol’un tek başına ve glibenklamid ile uygulanması reperfüzyonda aritmi skorunu anlamlı olarak
azalttı (p<0.05). Resveratrol ve resveratrol’un glibenklamide kombinasyonu ile uygulanan diyabetik ratlarda, reperfüzyon süresince sap-
tanan aritmik periyot, diğer tip aritmilerin süresi ve diğer tip aritmi insidansları anlamlı olarak az bulundu (p< 0.05).
SONUÇ: Diyabetik sıçanlarda, resveratrol tek başına ve glibenklamide ile birlikte verildiğinde reperfüzyonda saptanan aritmi skoru ve
aritmi insidansını azaltmaktadır. Ancak bu etkideki mekanizmanın tam anlaşılması için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ça-
lışma Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aritmi, Diyabet, Glibenklamid, Resveratrol

SS18
Ratlarda Cyclophosphamide ile İndüklenen Kardiyotoksisite Üzerine Quercetin’in Etkileri
Volkan Gelen1, Emin Şengül2, Semin Gedikli3, Seçkin Özkanlar4, Cihan Gür4, Adem Kara3, Fikret Çelebi2, Ali Çınar2

1Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
3Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı
4Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Cyclophosphamide(CYP) kemoterapide kullanılan antikanserojen ajan olup, kullanımı kardiyotoksisiteye ve damarlarda
kasılım-gevşeme mekanizmalarında bir takım bozukluklara neden olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, CYP ile indüklenen kardiyotoksi-
site rat modelinde kalp hasarı ve torasik aort düz kasının kasılım-gevşeme cevapları üzerine Quercetin’in(Q) etkilerinin araştırılması
amaçlanmaktadır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 200-250gr ağırlığında 40 adet erkek Sprague Dawley rat rastgele 5 gruba ayrıldı(Kontrol, CYP, Q50+CYP,
Q100+CYP ve Q100). Kontrol grubuna 7 gün boyunca intragastrik(i.g.) 1ml çözücü (mısır yağı) verildi. CYP grubuna 7 gün boyunca i.g.
mısır yağı ve uygulamanın 7. günü tek doz intraperitoneal(i.p.) CYP(200mg/kg) uygulandı. Q50+CYP ve Q100+CYP grubundaki ratlara
7 gün boyunca sırasıyla 50 ve 100mg/kg dozunda Q i.g. verildi. Bu iki gruptaki ratlara Q uygulamasının 7. günü tek doz i.p.
CYP(200mg/kg) uygulandı. Q100 grubundaki ratlara 7 gün boyunca 100 mg/kg dozunda Q i.g. verildi. CYP uygulamasından 24 saat
sonra tüm gruplardaki ratlardan kan ve doku örnekleri alınarak sakrifiye edildi. Kan serumunda Troponin-I, CK ve CK-MB değerleri
analiz edildi. Kalp dokuları biyokimyasal ve histopatolojik değerlendirme için kullanıldı. Torasik aort dokularında in vitro Fenilefrin(FE)
ile indüklenen kontraksiyon ve Asetilkolin(ACh) ile indüklenen relaksiyon cevapları elde edildi. Veriler ANOVA’da Tukey testi kullanı-
larak değerlendirildi.
BULGULAR: CYP ve Q50+CYP gruplarında MDA seviyesinin kontrole kıyasla önemli ölçüde arttığı görülürken (p<0.001), SOD aktivite-
sinin ve GSH seviyesinin CYP grubunda, kontrol ve Q100+CYP gruplarına oranla önemli miktarda azaldığı belirlendi (p<0.0001). FE(10-
9-10-5M) ve ACh(10-6M) ile indüklenen sırası ile kasılım ve gevşeme yanıtlarının CYP grubu ile diğer gruplar arasında farklılık arz ettiği
belirlendi (p<0.05). Serum Troponin-I, CK ve CK-MB seviyelerinin CYP grubunda diğer gruplara göre önemli ölçüde arttığı görüldü
(p<0.05). Kalp histopatolojik değerlendirmesinde CYP grubunda, miyosit ve miyofibrillerde dejenerasyonun olduğu görülürken, apop-
totik hücre yoğunluklarının CYP grubunda diğer gruplara kıyasla arttığı görüldü(p<0.05).
SONUÇ: Çalışma bulguları, CYP’nin kalp ve torasik aort üzerine olan toksik ve dejeneratif etkilerinin önlenmesinde Q’nun özellikle yük-
sek dozunun protektif etkili olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Cyclophosphamide, Kardiotoksisite, Rat, QE
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SS19
Fenoksibenzamin’in İnvitro Kalp Kası İskemi Hasarı Sonrası Oluşan Kontraktilite Azalmasına Etkisi
Z Işık Solak Görmüş1, Hatice Solak1, Raviye Özen Koca1, Zafer Şahin1, Selim Kutlu1, Niyazi Görmüş2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sırasında kalp kasında iskemi reperfüzyon hasarı oluşmaktadır. Bu durum bazı hastalarda ameliyat sonrası dö-
nemde kalp atım gücünde ciddi düşmelere neden olarak mortalite sebebi olabilmektedir. Fenoksibenzamin alfa adrenerjik blokaj ya-
parak vasküler düz kasta dilatasyon ve kalp kasında pozitif inotrop ve kronotrop etkili bir ajandır. Bu çalışmada, insan atriyum
dokusunda in vitro oluşturulan iskemi reperfüzyon hasarı sonrasında fenoksibenzaminin kalp kasındaki etkileri araştırıldı.
METOD: Çalışma için klinik etik kurul izni sonrasında bilgilendirilmiş onam formu alınan 44 hasta araştırmaya dâhil edildi. Açık kalp cer-
rahisi için ameliyata alınan bu hastalardan elde edilen sağ atrium apendaj dokusu, hemen Krebs solüsyonuna konularak Fizyoloji la-
boratuvarına ulaştırıldı. Hastalar fenoksibenzamin kontrol grubu, iskemi+hipotermi grubu, iskemi+hipotermi+fenoksibenzamin (tedavi)
grubu ve fenoksibenzamin+iskemi+hipotermi (profilaksi) grubu olarak 4 gruba ayrıldı. Tüm gruplarda atriyum dokuları izole organ ban-
yosuna yerleştirildikten sonra anestezik ajanların etkisini elimine etmek için 3 saat boyunca yıkandı. İskemi oluşturmak için H2O2’in
10-8–10-3M konsantrasyonları kümülatif uygulandı. İzometrik kontraksiyonları indüklemek amacıyla hazneye 0.5µg/ml Adrenalin uy-
gulandı. Kontraksiyon parametresi olarak kasılma genliği değerleri belirlendi. Bulguların istatistiksel değerlendirilmesinde nonpara-
metrik Friedman testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı.
BULGULAR: Fenoksibenzamin kontrol grubunda atriyuma ilk adrenalinden sonra uygulanan Fenoksibenzamin’in ilk dozunda kontrak-
siyon inhibisyonu istatistiksel olarak anlamlı bulundu. İskemi+hipotermi grubunda ilk adrenaline bağlı kontraksiyonlar H2O2’ye bağlı
iskemi oluşmasıyla azaldı, son adrenalinle tekrar anlamlı olarak arttı (p<0,05).Fenoksibenzamin tedavi grubunda iskemi+hipotermiyle
azalan atriyum kontraksiyonlarI Fenoksibenzamin’in 10-10, -9M dozlarında anlamlı olarak arttı (p<0,05). Profilaksi grubunda tek doz
10-6M Fenoksibenzamin sonrasında adrenalinle indüklenmiş kontraksiyonlar H2O2 ile oluşturulan iskemi+hipotermiye rağmen inhibe
olmaksızın H2O2’nin tüm dozlarında istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).
SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları,Fenoksibenzamin’in pozitif inotropik etkisinin kalp kasındaki iskemi hasarının neden olduğu negatif
inotropik etkiyi preoperatif dönemde uygulandığında önleyebileceğini göstermektedir. Ayrıca vazodilatör etkisi ile splanknik organla-
rın beslenmesini de arttırdığından kalp cerrahisi sonrasında kalp kasılma gücü düşük hastalarda umut verici olabilir.
Anahtar Kelimeler: Fenoksibenzamin, insan atriyumu, iskemi, hipotermi, adrenalin

SS20
Uyanık iki-böbrek, bir-klip hipertansif sıçanlarda, Anjiyotensin II AT1 reseptör antagonisti L-158,809’un barorefleks duyarlılığı
üzerindeki etkisi
Besim Özaykan, Zehra Gül Koçaklı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Balcalı, Adana

GİRİŞ-AMAÇ: 2B1K (2-böbrek, 1-klip) hipertansif sıçanlarda, barorefleks duyarlılığını azaltan mekanizma tam olarak bilinmemektedir.
Bu çalışmamızda, Anjiyotensin II’nin (ANG II) 2B1K hipertansiyonundaki barorefleks duyarlılık azalmasına katkıda bulunup bulunma-
dığının, tip 1 (AT1) reseptör antagonisti olan L-158,809’un kullanılarak, saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Klipleme ya da yalancı operasyon uygulandıktan 2 hafta sonra, 2B1K sıçanlara veya yalancı operasyonlu kontrollerine L-
158,809 (0.3 mg/kg/gün, oral gavaj) veya eş hacimde çözücü 1 hafta boyunca verildi. Sonra, a.v. femoralis damarlarına kanül yerleş-
tirildi. Bu işlemden 1 gün sonra, bazal kan basıncı ölçüldü ve son doz L-158,809 (0.3 mg/kg) veya çözücü i.v. olarak uygulandı. Sonra,
atenolol (1 mg/kg) ile β1 blokajı öncesi ve sonrası barorefleks duyarlılığı farmakolojik (Oxford) yöntem ile saptandı. İstatistiksel analiz
iki-yollu ANOVA ya da alfa düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 alındı.
BULGULAR: L-158,809, hipertansiflerde kan basıncını azalttı (p<0.05). 1) β1 blokajından önceki barorefleks duyarlılığı: L-158,809 ba-
rorefleksin bradikardik yanıtını artırdı [F(1,38)=5.166, p<0.05]. Barorefleksin taşikardik yanıtı üzerindeki etki açısından, klipleme ile L-
158,809 arasında etkileşim saptandı [etkileşim için F(1,42)=11.870, p=0.001)]. Bu etkileşim sonucu, L-158,809 alan klipli gruptaki
taşikardik yanıt, L-158,809 alan yalancı operasyonlu gruba göre daha fazla idi (p<0.05). 2) β1 blokajından sonraki barorefleks duyarlı-
lığı: Klipleme parasempatik barorefleksin bradikardik yanıtını azalttı (p<0.05). L-158,809, kliplilerdeki bu bradikardik yanıtı artırdı
(p<0.05).
SONUÇ: Bulgularımıza göre, ANG II, tip 1 (AT1) reseptörleri aracılığıyla, 2B1K hipertansif sıçanlardaki barorefleks duyarlılık azalmasına
katkıda bulunmaktadır. Çünkü, ANG II antagonisti olan L-158,809 kliplemenin barorefleksin taşikardik yanıtını azaltma eğilimini tersine
çevirerek duyarlılığın artmasına ve parasempatik barorefleksin bradikardik yanıtının kliplilerde artmasına neden oldu.
Teşekkür: Bu çalışma, Merck Sharp & Dohme, Co., Inc., tarafından, L-158,809’un hibe şeklinde sağlanmasıyla, desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anjiyotensin II Tip 1 Reseptör Blokerleri, Barorefleks, Hipertansiyon, Renal
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SS21
Kafein’in Vasküler Düz Kas Hücre Proliferasyonuna ve Hücre İçi Kalsiyum Düzeyine Etkisi
Ayşe Doğan, Zehra Gül Koçaklı, Zehra Çiçek, Kübra Akıllıoğlu, Halil Şener, Osman Sağlam
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ: Kafeinin, vasküler düz kas hücre proliferasyonunu azalttığı bildirilmektedir. Vasküler düz kas hücre proliferasyonunda hücre içi
kalsiyum artışının rolü olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmamızda, kafein’in vasküler düz kas hücre proliferasyonu ve hücre içi kalsi-
yum düzeyi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamızda deney hayvanı olarak Wistar albino 180-200 g ağırlığında erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanların aorta düz kas
dokusundan primer hücre kültürü yapıldı. İşlem sonrası elde edilen hücreler Thoma sayım kamarasında sayılarak mililitredeki hücre
sayısı belirlendi. Doksan altılık kültür kabının her kuyusuna eşit sayıda ve homojen olacak şekilde hücrelerin ekimi yapıldı. Yirmi dört
saat inkübasyon sonrası hücrelere 10 µM, 100 µM ve 1000 µM olacak şekilde kafein eklendi. Yirmi dört saat sonra hücre çoğalması ve
canlılığı, MTT (tetrazolium tuzu 3-[4,5-dimethythiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ile spektrofotometrik olarak değerlen-
dirildi. Hücre içi kalsiyum düzeyi mikrospektroflorometrik yöntemle ölçüldü. Ölçüm öncesi hücreler 24 mm çapındaki lamellere ekildi.
Kalsiyum indikatörü olan Fura 2-AM ile bir saat süreyle 37˚C’de inkübe edildi. Ölçüm sırasında hücrelere 1000 µM kafein uygulaması
yapıldı. Tüm veriler SPSS programı ile ANOVA ve eşleştirilmiş t- testi kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Kafeinin 100 µM (p<0.001) ve 1000 µM (p<0,01) konsantrasyonda uygulanması kontrol grubuna göre hücre proliferasyo-
nunda anlamlı azalmaya neden oldu. Kafein 1000 µM konsantrasyonda, 10 µM (p<0,05) ve 100 µM (p<0,001) konsantrasyonlara göre
hücre proliferasyonunu azalttı. Hücre içi kalsiyum düzeyi 1000 µM kafein uygulamasıyla anlamlı olarak azaldı (p<0,001).
SONUÇ: Bu bulgulara göre, kafein doza bağlı olarak hücre proliferasyonunu azalttı. Bu azalmanın hücre içi kalsiyum azalmasıyla ilişkili
olabileceği düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Kafein, hücre içi kalsiyum, vasküler düz kas

SS22
Reaktif oksijen türleri ve TRPA1 reseptörlerinin rat meninkslerinde nosiseptif ateşleme ve kalsitonin gen ilişkili peptid salınımı
üzerine etkileri
Erkan Kılınç1, Fatma Töre2, Rashid Giniatullin3

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
3Doğu Finlandiya Üniversitesi, A.I.Virtanen Enstitüsü, Kuopio, Finlandiya

GİRİŞ-AMAÇ: Migrenli hastalarda oksidatif stresin arttığı yapılan klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Ayrıca deneysel migren modelleri
ile yapılan çalışmalarda migrenin trigeminal nosiseptif sistemdeki oksidatif stres ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Migren baş ağrısı muh-
temelen duysal nöronlardaki redoks duyarlı TRPA1 (transient receptor potential cation channel, A1) reseptörü iyon kanalları üzerin-
den gelişmektedir. Pro-kalsitonin, kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) reseptörü üzerinde kısmi agonist etkiye sahiptir ve reaktif oksijen
türleri CGRP geninden pro-kalsitonin ekspresyonunu aktive edebilir. Sunulan çalışmada redoks aktif TRPA1 spesifik agonistlerin (ac-
rolein, methylglyoxal ve H2O2) rat meninkslerinde nosiseptif ateşleme ve CGRP salınımı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmış-
tır.
YÖNTEMLER: Wistar sıçanlardan (n=17, toplam 34 hemikranyum,130-170 gr) elde edilen kranyumlar dura matere zarar verilmeden
iki hemikranyuma bölünerek ex-vivo meningeal preparasyonlar hazırlandı. Dura matere redoks ajanları olan methylglyoxal (300 μM,
n=8) ve acrolein (300 μM, n=6) ayrı ayrı uygulanarak meningeal trigeminal sinirlerden suction electrode tekniği ile nosiseptif ateşleme
kaydedildi. Farklı meningeal preparasyonlara acrolein (300 μM, n=4), methylglyoxal(300 μM, n=8) ve H2O2 (300 μM, n=8) ayrı ayrı uy-
gulanarak bu preparasyonlardan ELISA yöntemi ile ana migren mediyatörü olan CGRP’ nin salınımı ölçüldü. Veriler Origin 8.5 programı
kullanılarak paired t-testi ile analiz edildi.
BULGULAR: Redoks aktif TRPA1 spesifik agonistlerden methylglyoxal ve acroleinin her ikisi de ağrıya çok duyarlı olan rat meninksle-
rinde nosiseptif ateşlemeyi ayrı ayrı tetiklediler (p<0.05). Ayrıca bu spesifik agonistlerden acrolein migren ağrısının başladığı yer ola-
rak kabul edilen meningeal sinirlerde, ana migren mediyatörü olarak kabul edilen CGRP salınımını önemli ölçüde artırdı(p<0.05), fakat
methylglyoxal ve H2O2 CGRP salınımını değiştirmedi(p>0.05).
SONUÇ: Methylglyoxal ve acrolein’in meningeal sinirlerde nosiseptif ateşlemeyi ve acrolein’in CGRP salınımını artırması redoks aktif
maddelerin oksidatif stresi tetikleyerek migren baş ağrısına yol açtığını göstermektedir. Bulgularımız bu redoks aktif maddelerin yol
açtığı oksidatif stresin, etkisini meningeal sinirlerdeki TRPA1 reseptörleri üzerinden gösterdiğini önermektedir.
**Bu çalışma Cost Action BM1203 tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, migren, TRPA1 reseptörleri, CGRP, dura mater
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SS23
Yenidoğan İskemisinde Normobarik Oksijen Tedavisinin Rolü
Taha Keleştemur1, Mustafa Çağlar Beker1, Ahmet Burak Çağlayan1, Esra Yalçın1, Serdar Altunay2, Arman Dalay2, Elif Sertel2,
Aysun Dilden2, Berrak Çağlayan1, Ertuğrul Kılıç1

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi

GİRİŞ-AMAÇ: Hipoksik-iskemi (Hİ), doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması sonucunda meydana gelmektedir. Hİ sonucunda mey-
dana gelen beyin hasarı mental bozuklukların yanında, hiperaktivite, serebral palsi ve epilepsi ile sonuçlanabilmektedir. Akut beyin ha-
sarı sonrası normobarik oksijen (NBO) tedavisi son yıllarda en önemli tartışma konularındandır. Son yaptığımız çalışmalarda ergin
hayvanda NBO’nun post-iskemik dokuda oksijenlenmeyi arttırdığı ve nöronal sağ kalımı desteklediği gösterilmiştir. Bununla birlikte,
oksijenin bu pozitif etkisine rağmen doku oksijenlenmesi serbest radikal oluşumuna da neden olabilmektedir. Bu bağlamda bu çalış-
mada serbest radikal giderici melatonin ile NBO tedavisinin yeni doğan hipoksisi üzerine olan etkileri çalışıldı.
YÖNTEMLER: Bu amaç doğrultusunda 7 günlük sıçanlar 1% isofuloran (30% O2; NO2) ile anesteziye alınıp, sağ karotid arter bağlan-
masının akabinde yavru sıçanlar 2 saat süre ile 8% O2’ye maruz bırakıldı ve sonrasında, melatoninle kombine yada sadece 21%, 70%,
100% NBO’nun apoptotik hücre ölümü, nöronal sağ kalım, beyin hasarı, ödem ve sinyal yolakları üzerine etkileri incelendi. İstatistik
analizler One-way Anova ile yapılmıştır.
BULGULAR: Oksijen ve melatonin kombinasyonu, hasar hacmini, nöronal hasarı ve ödemi, oksijen ve melatoninin ayrı ayrı kullanıl-
masına göre daha fazla düşürdü. Sinyal yolakları üzerine melatonin, oksijen kombinasyonu, SAPK/JNK-1/2 fosforilasyonunda düşme,
ERK-1/2 ve CREB fosforilasyonunda artış gözlemlendi.
SONUÇ: Sonuç olarak bu çalışmada NBO ve melatonin kombinasyon tedavisinin ERK-1/2 ve CREB aktivitelerini desteklediği, nöronal
sağ kalım ve apoptoz üzerine olumlu etkilerinin olduğunu gösterdik. Bu bilgiler ışığında insan Hİ tedavisinde NBO ve melatonin kom-
binasyonun klinik çalışmalarda etkili olabilceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipoksi-iskemi, normobarik oksijen, melatonin,

SS24
Selektif NMDA-GluN2B reseptör antagonisti olan ifenprodilin obezite ve diyabete karşı etkileri
Aykut Göktürk Üner1, Young-Bum Kim2

1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Harvard Tıp Fakültesi, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi, Tıp Departmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, Boston,
Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

GİRİŞ-AMAÇ: N-methyl-d-aspartate reseptörleri (NMDARs) sinirsel gelişim ve nöronların hayatta kalabilirliğinin düzenlenmesinde kri-
tik roller üstlenmekte olup uyarıcı sinapsların postsinaptik bölgesinin en önemli proteinleri arasındadır. NMDARs enerji dengesi üze-
rine de etkiler göstermektedir. Agouti ilişkili peptit (AgRP) nöronlarından NMDA-GluN1 reseptörlerinin silinmesi vücut ağırlığı ve yem
tüketiminde azalmaya neden olmaktadır. NMDA-GluN2B reseptörlerinin genetik olarak sadece AgRP nöronlarında yokluğu vücut ağır-
lığı, yem tüketimi, nöron gelişimi ve dendritik plastisitede azalmayla sonuçlanmaktadır. Aynı reseptörlerin ob/ob farelerin AgRP nö-
ronlarından silinmesi bu farelerde diyabet şekillenmesini önlemektedir. Çalışmada, hipotalamusun arkuat nükleus bölgesine oldukça
seçici bir NMDA-GluN2B reseptör antagonisti olan ifenprodil verilmesinin diyabetik ob/ob farelerin metabolik fenotiplerini düzeltip dü-
zeltmeyeceği hipotezlendi.
YÖNTEMLER: İfenprodil (25 nM/gün) stereotaksik olarak implante edilen kanül vasıtası ile 5 gün arkuat nükleusa enjekte edildi. De-
neyin başlangıcından itibaren 10 gün boyunca vücut ağırlığı, yem tüketimi ve kan glikoz düzeyleri günlük olarak belirlendi. Deney so-
nunda konfokal mikroskopta enjeksiyon bölgesini doğrulamak için aynı bölgeye yeşil floresans proteini (GFP) içeren marker (AAVeGFP)
verildi. Veriler tekrarlayan ölçümlerde iki yönlü varyans analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR-SONUÇ: İfenprodilin arkuat nükleusa verilmesi yem tüketimi ve vücut ağırlığını 3 gün içinde azalttı (P<0.001) ve bu etki ifen-
prodil enjeksiyonun kesilmesinden sonra kısa sürede kayboldu. Ayrıca, ifenprodil enjeksiyonu diyabetik ob/ob farelerin kan glikoz se-
viyelerinin düzelmesine neden oldu (P<0.001). Ancak bu düzelmenin yem tüketiminin azalması ile ilişkili olduğu bulundu. Sonuç olarak,
merkezi sinir sistemindeki NMDA-GluN2B reseptörlerinin enerji homeostazisinin düzenlenmesinde önemli rolleri olduğu ve ifenpro-
dilin diyabet ve obezitenin tedavi ve/veya önlenmesinde terapötik potansiyale sahip olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İfenprodil, GluN2B, arkuat nükleus, hipotalamus, obezite, diyabet
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SS25
Sıçanlarda hiperosmolar mannitol infüzyonuyla bozulan kan-beyin bariyeri bütünlüğü üzerine katalaz-polietilen glikolün tedavi
edici etkileri
Nilüfer Aytürk1, Nurcan Orhan2, Canan Uğur Yılmaz3, Nadir Arıcan4, Mehmet Kaya5, İmdat Elmas4, Mutlu Küçük6, Bülent Ahıshalı7

1Medipol Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
5Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, İstanbul
7İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Hiperosmolar solüsyonlar kullanılarak, epilepsi ve beyin tümörleri gibi beyinde ortaya çıkan patolojik koşullarda terapö-
tik ilaçların beyne aktarılmasında geçiçi olarak parasellüler geçirgenliğin arttırılmasıyla ilgili birçok metodoloji mevcuttur. Bu metodo-
lojilerde ortaya çıkan en önemli sorun potansiyel nörotoksik dolaşımsal maddelerin beyin dokusuna geçmesi sonucu belirgin yan
etkilerin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle, katalaz-polietilen glikolün (PEG) kullanılması hiperosmolar solüsyonla gerçekleşen kan-beyin
bariyeri (KBB) hasarında hem KBB bozulmasının altında yatan mekanizmaları anlamak hem de bu koşullarda bu hasarı azaltarak po-
tansiyel beyin hasarını önleyebilecek bir yöntem olabilir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı bir antioksidan ajan olan PEG sıçanlarda
hiperosmolar mannitol ile oluşturulmuş KBB hasarına karşı koruyucu/tedavi edici etki sağlayıp sağlamadığını araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 84 adet 230-280 gr ağırlığında Wistar albino genç erişkin (10-12 haftalık) erkek sıçanlar kullanılmıştır. KBB’yi
açmak için hiperosmolar mannitol solüsyonu (%25; 1.6 M) sıçanın sağ eksternal karotid arterine yerleştirilen bir kateter aracılığı ile (0.25
ml, kg─1 s─1) 30 saniye boyunca infuze edildi. Katalaz-PEG (2,500 IU/0, 2 ml) mannitol uygulamasından 2 dakika önce intravenöz ola-
rak enjekte edildi. Evans blue (EB) boyası ve horseradish peroksidaz (HRP) KBB hasarını göstermek için belirteç olarak kullanıldı.
BULGULAR: Sham grupları ile kıyaslandığında mannitol uygulanan gruplardaki hayvanların serebellum, sağ hipokampus ve sağ sereb-
ral korteks dokularında EB ekstravasazyonunun belirgin bir şekilde arttığı ve PEG-katalaz verilen gruptaise artmış EB geçişinin belirgin
şekilde azaldığı gösterildi (p<0.01). Benzer şekilde, sham grubu ile kıyaslandığında mannitol uygulanan gruptaki hayvanların serebel-
lum, sağ hipokampus ve sağ serebral korteks bölgelerinde HRP ekstravasazyonun belirgin bir şekilde arttığı ve katalaz-PEG verilen
grupta ise artmış HRP geçişinin belirgin şekilde azaldığı gözlendi.
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları dahilinde PEG-katalaz ve beyin mikrodamarlarının bariyer fonksiyonunun modülasyonunda oksi-
dan/antioksidan koşulların düzenlemesinin hiperosmolar KBB hasarına karşı PEG-katalazın bütünlüğünün korunmasında etkili olabi-
leceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kan-beyin bariyeri, Mannitol, PEG-Katalaz, Evans blue, HRP

SS26
Sıçanlarda okadaik asit ile oluşturulan oksidatif stresi ve nöroinflamasyonu TRPM2 antagonisti ACA azaltır
Murat Çakır, Halil Düzova, Suat Tekin, Tuba Özgöçer
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilimdalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Okadaik asit (OKA) bir serbest radikal homeostasisini ve bilişsel fonksiyonları bozan spesifik bir protein fosfotaz inhibi-
törüdür.Transient receptor potential melastatin 2 (TRPM2), kalsiyum düzensizliğiyle ilişkisi bulunan Alzheimer hastalığı (AH) gibi nö-
rodejenarif hastalıkların oluşumunda payı olduğu düşünülen oksidatif strese duyarlı kalsiyuma geçirgen bir kanaldır. Bu çalışmada
sıçanlarda OKA ile oluşturulan nörodejenarasyon modelinde TRPM2 inhibitörü N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic Acid (ACA)’nın koru-
yucu etkisini belirlemeye çalıştık.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada50 adet erkek Sprague-Dawley sıçan randomize olarak 5 gruba bölündü. i) Kontrol, ii) Sham: intraserebro-
ventriküler (icv) olarak yapay beyin omurilik sıvısı (yBOS) ve intraperitonal (ip) olarak çözücü enjeksiyonu yapıldı. iii)ACA: 13 gün bo-
yunca ip olarak 25 mg/kg/gün ACA enjeksiyonu yapıldı. iv)OKA: 10 µl yBOS’ ta çözünen okadaik asit (200 ng) icv bilateral olarak enjekte
edildi. v)OKA+ACA: 10 µl yBOS’ ta çözünen okadaik asit (200 ng) icv bilateral olarak enjekte edildi. 13 gün boyunca ip 25 mg/kg/gün
ACA enjeksiyonu yapıldı. Deney sonunda hayvanlar sakrifiye edildi ve korteks ve hipokampus dokuları alındı.Korteks ve hipokampüsde
dokusunda süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-PX) enzim aktivasyonu ve malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH),
tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin 1 beta (IL-1β) seviyesi ölçüldü.
BULGULAR: OKA grubunda diğer gruplara göre MDA, IL-1β, TNF-α seviyesi artarken SOD, GSH-PX enzim aktivasyonu ve GSH seviyesi
azaldı (p<0.05). OKA+ACA grubunda OKA grubuna göre MDA, TNF-α seviyesi azalırken; SOD, GSH-PX enzim aktivasyonu ve GSH sevi-
yesi arttı (p<0.05).
SONUÇ: ACA uygulaması okadaik asit ile oluşturulan Alzheimer modelinde oksidatif stresi ve nöroinflamasyonu azaltıcı etki gösterdi.
Bu proje İnönü Üniversitesi BAP (2015/105) tarafından desteklendi.
Anahtar Kelimeler: Okadaik asit, N-(p-Amylcinnamoyl) anthranilic Asit, nöroinflamasyon, oksidatif stres
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SS27
Psikolojik Stres Öncesi Kafein Uygulamasının Anksiyete Düzeyi ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
Hülya Keleş1, Rabia Hamamcı1, Nurfitnat Ellek1, Nabila Salehin1, Dilek Özbeyli2, Meral Yüksel3, Dilek Akakın4, Damla Gökçeoğlu4,
Özgür Kasımay Çakır2

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul
4Marmara Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Kafein yiyecek ve içeceklerde bulunan bağımlılık yapıcı bir maddedir. Psikolojik stres ise kognitif fonksiyonları olumsuz etkile-
mektedir. Stres altındaki durumlarda kafeinin koruyucu olabileceği dikkat çekmekte; fakat net bilgi bulunmamaktadır.
AMAÇ: Akut veya kronik psikolojik stres öncesi akut veya kronik kafein uygulamalarının anksiyete benzeri davranış ve çalışan bellek
üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Sprague-Dawley erkek sıçanlara (200-250 g, n=42) akut stres (AS; kedi kumu) veya kronik değişken stres (KS; kısıtlayıcı
kalabalık, yükseltilmiş platform, kedi kumu, zorunlu yüzme) uygulanmıştır. Sıçanların bir kısmına akut veya kronik kafein (3 mg/kg) stres-
ten 5 dakika önce intraperitonael olarak verilmiştir. Anksiyete benzeri davranış, delikli levha testi; kognitif fonksiyonlar, obje tanıma tes-
tiyle değerlendirilmiştir. Beyin dokusunda glutatyon (GSH), malondialdehit (MDA), nitrik oksit düzeyleri, miyeloperoksidaz (MPO),
süperoksit dismutaz ve katalaz aktiviteleri, luminol ve lusigenin kemilüminesans ölçümleri ve histolojik değerlendirme yapılmıştır. İstatiksel
analiz GraphPad Prism programıyla t testi, tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanılarak yapılmıştır, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: KS grubunda kontrole göre azalan kognitif fonksiyon (p<0.05) kafein uygulamalarıyla artmıştır(p<0,05-0,01). Her iki stres
uygulamasıyla bazal değerlere göre artan anksiyete benzeri davranış (p<0.05) kafein uygulamalarıyla azalmıştır(p<0.05-0.001). AS ile
artan (p<0.05) MPO aktivitesi kronik kafeinle azalmış (p<0.05), KS ile olan artış kafein uygulamasıyla engellenmiştir. (p<0.05-0.01) AS
ile artan MDA (p<0.001) ve lusigenin düzeyleri (p<0.001) kronik kafein uygulamasıyla düşerken (p<0.01); MDA düzeylerini akut kafein
de azaltmıştır (p<0.01) Nitrik oksit düzeyleri AS ile yükselirken (p<0.001) kafein uygulamalarıyla düşmüştür (p<0.05-0.001). Akut ka-
fein AS ile artmış (p<0.05) olan SOD düzeylerini azaltırken (p<0.01) antioksidan GSH düzeylerini artırmıştır (p<0.001), luminol düzey-
lerini azaltmıştır (p<0.05). Histolojik olarak her iki stresle artan nöronal hasar, kronik kafeinle daha belirgin olmak üzere kafein
uygulmalarıyla hafiflemiştir.
SONUÇ: Akut ve kronik kafein uygulamasının stresle artan anksiyete banzeri davranışı hafiflettiği, özelikle kronik stresle azalmış olan
kognitif fonksiyonu artırdığı görülmüştür. Çalışmamızın sonuçları kafeinin beyin dokusunda stresle artmış olan oksidatif hasarı azalta-
rak etkili olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kafein, stres, kognitif fonksiyon

SS28
Sıçan Adjuvan Artrit Modelinde Fosfodiesteraz-5 İnhibisyonunun Anti-inflamatuvar ve Anti-oksidan Etkilerinin Araştırılması
Elif F Bahadır1, Kutay M: Köroğlu2, Meral Yüksel3, Feriha Ercan2, İnci Alican1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Romatoid artrit kronik, progresif, inflamatuvar, otoimmün, artiküler ve ekstraartiküler tutulumun olduğu birçok sistemi
etkileyen bir hastalıktır. İnflamasyon ve oksidan/antioksidan dengenin bozulması hastalığın prognozunu etkileyen önemli parametre-
lerdir. Fosfodiesteraz-5 inhibitörlerinin anti-inflamatuvar ve anti-oksidan özelliklerinin gösterildiği çeşitli deneysel çalışmalar vardır. Fos-
fodiesteraz-5 inhibitörü tadalafil’in, adjuvanla indüklenen sıçan artrit modelinde, kronik inflamasyon ve anti-oksidan kapasite üzerine
olan etkilerinin araştırılması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.
YÖNTEMLER: 56 erkek Sprague-Dawley sıçan (300-450 g) çalışmaya alınmıştır. Kontrol gruplarına parafin yağı enjeksiyonu yapılmış, art-
rit gruplarına komplet Freund’s adjuvan (0,1ml) enjeksiyonu ile artrit indüklenmiştir. Beşinci günden başlayarak gruplara serum fizyolojik
ya da tadalafil (10 mg/kg/per oral) 11 gün süreyle verilmiştir. Artritli sıçanlar rastgele 5 alt gruba ayrılıp, 15. gün sGS inhibitörü ODQ
(10 mg/kg), seçici olmayan nitrik oksit sentaz inhibitörü L-NAME (25 mg/kg) veya seçici olmayan COX inhibitörü indometazin (10 mg/kg)
uygulanmıştır. 16. gün dekapitasyon sonrası MDA, GSH ve MPO aktivitesi, kemilüminesans ölçümleri için gastroknemius kası ve kara-
ciğer dokusu, TNF-α, IL-10, total antioksidan kapasite (TAC) ve total oksidatif durum (TOC) ölçümleri için venöz kan toplanmıştır. Hi-
stopatolojik değerlendirme için pençe ve gastroknemius kası, inflamasyon, panus oluşumu, kemik ve kıkırdak doku hasarı açısından
skorlanmıştır. İstatistiksel analiz, ANOVA ve Student t testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Artritli grupta, kontrol grubuna göre anlamlı ödem artışı (34.76±0.93 mm2, p<0.01), yüksek kas lipid peroksidasyonu
(6.60±1.26 nmol/g, p<0.01) ve glutatyon (0.75±0.08 mmol/g; p<0.001) değerleri bulundu. Artritli grupta, yüksek olan eklem hasarı
skoru, kas luminol, lusigenin kemiluminisans seviyeleri tadalafil uygulaması ile azaldı (sırasıyla, 4.00±0.69; 13.17±2.47 rlu/mg ve
10.69±1.43 rlu/mg, p<0,01-0,001). ODQ, L-NAME ve indometazin tadalafilin bu parametreler üzerindeki etkisini değiştirmedi.
SONUÇ: PDE-5 enzim inhibitörü tadalafil, sıçan deneysel artrit modelinde, eklemde histopatolojik hasarı ve kasta reaktif oksijen me-
tabolitlerinin üretimini guanil siklaz, nitrik oksit ya da sikloksijenaz yolundan bağımsız olarak azalttı.
Anahtar Kelimeler: Fosfodiesteraz-5, İnflamasyon, Reaktif Oksijen Türleri, Romatoid artrit; Sıçan
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SS29
Diş Beyazlatıcı ve α-Tokoferolun Diş Pulpası Kök Hücresi (DPKH) Üzerine Etkileri
Mukaddes Mergen Dalyanoğlu1, Mücahit Seçme2, Canan Eroğlu2, Melek Tunç Ata1, Yusuf Ekbiç1, Vural Küçükatay1,
Yavuz Dodurga2, Sebahat Turgut1

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli

GİRİŞ-AMAÇ: Diş beyazlatıcılar peroksit içermekte ve hücresel hasar oluşturabildikleri öne sürülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda,
diş pulpası kök hücresi (DPKH) kültürlerine hidrojen peroksit uygulanmasının etkilerini ve E vitamininin oluşabilecek hasara karşı ko-
ruyucu etkilerinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu amaçla kontrol (K), 2 Hidrojen Peroksit (2HP) (2 μg/ml), 6 Hidrojen Peroksit (6HP) (6 μg/ml), E vitamini (100 μM)+2 Hid-
rojen Peroksit (E2HP), E vitamini (100 μM)+6 Hidrojen Peroksit (E6HP) olmak üzere çalışma grupları oluşturuldu. DPKH kültürlerine grup-
lara uygun muameleler yapılıp hücreler 0, 24, 72. saatte ortamlardan uzaklaştırılarak DNA hasarı, comet analizi ve TNF Alfa, IL-6, TOS
ve TAS ise ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Sonuçların analizinde Kruskal Wallis Varyans Analizi ve takiben Bonferroni düzeltmeli Mann-
Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Kuyruk yoğunluğu, 2HP ve 6HP gruplarında tüm zamanlarda kontrole göre anlamlı olarak artmıştır (p=0.000). E vitamini
uygulanan gruplarda 2HP ve 6HP gruplarına göre azalmış olup, 24. saatteki ölçümlerde 2HP grubuna göre (p=0.000) ve 0. ve 72. saat-
teki ölçümlerde 6HP grubuna göre anlamlıdır (p=0.000). Kuyruk momenti, 2HP ve 6HP gruplarında tüm zamanlardaki ölçümlerde kont-
role göre anlamlı olarak artmıştır (p=0.000). 24. saatte yapılan ölçümlerde E vitamini gruplarının ortalamalarının, 2HP grubuna göre
anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir (p=0.000). 0. ve 72. saatte yapılan kuyruk momenti ölçümlerinde E vitamini gruplarının ortalama-
ları, 6HP grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır. Grupların tüm zamanlardaki TNF Alfa, IL-6, TAS, TOS ve OSİ düzeyleri değerlendiril-
diğinde gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
SONUÇ: Sonuçlarımıza göre uyguladığımız HP dozlarının genotoksisiteye yol açtığını ve E vitamininin HP kaynaklı DNA hasarını azalttı-
ğını söyleyebiliriz. Bulgularımız uyguladığımız HP dozlarının oksidatif ve inflamatuar süreçleri etkilemediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: comet analizi, DPKH (Diş Pulpası Kök Hücresi), E vitamini, hidrojen peroksit

SS30
Steroid Kaynaklı Osteonekroz Oluşturulmuş Sıçanlarda Alfa Lipoik Asit’in Ürotensin II ve TGF-β1 Üzerine Etkileri
Recep Dokuyucu1, Okan Tutuk1, Hatice Doğan1, Nilüfer Bilgiç2, Zeynel Abidin Taş3, Fatih Sefil1, Bülent Gögebakan2, Cemil Tümer1

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Turkey

GİRİŞ-AMAÇ: Çeşitli immünolojik, inflamatuar ve romatizmal hastalıklarda kullanılan sistemik glukokortikoidlerin aynı zamanda oksi-
datif strese ve osteonekroza neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmamızda glukokortikoid indüklenmiş sıçanlarda alfa lipoik asitin
(ALA) etkilerini araştırdık.
YÖNTEMLER: Toplam 40 yetişkin erkek Wistar albino sıçan, 4 gruba ayrıldı: grup Kontrol (C; n=10), grup Metilprednizolon Asetat (MPA;
15 mg/kg/haftada 2 kez, 2 hafta boyunca, n=10), grup Alfa Lipoik Asit (ALA; 100 mg/kg/her gün, 4 hafta boyunca, n=10), grup ALA+MPA
(n=10). ALA 13. haftadan itibaren intraperitoneal olarak verilirken, MPA ise 15. haftadan itibaren subkutan olarak uygulandı. Sıçanlar
sakrifiye edildi. Biyokimyasal ve histopatolojik analizler için femur ve kan örnekleri alındı. Osteonekroz modeli oluştuğu histopatolo-
jik incelemeyle teşhis edildi. Ürotensin II (U-II) and Transforming Growth Faktör’ün (TGF-β1) plazma düzeyleri belirlendi. Elde edilen
veriler one-way ANOVA-post hoc Bonferroni çoklu karşılaştırma testi ile Ort±S.hata olarak analiz edildi ve P<0.05 istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Histopatolojik incelemelerde MPA grubuna kıyasla tedavi grubunda (ALA+MPA) yağ dejenerasyonu ve osteonekrozun an-
lamlı derecede azaldığı belirlendi. MPA grubunda artmış miyeloid nekroz ve osteosit nekroz görülürken diğer tüm gruplarda bunlara
rastlanmadı. Kontrol grubuna göre kıyaslandığı zaman hem U-II hem de TGF-β1 seviyelerinin MPA grubunda anlamlı derecede artışı
gözlemlendi (p < 0.05). MPA grubuna kıyasla tedavi grubunda (ALA+MPA) ise U-II ve TGF-β1 seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı
derecede azalma gözlendi.
SONUÇ: Yapılan çalışmalar gösteriyor ki tek sefer glukokortikoid uygulaması bile osteonekroz oluşturabilirken, 2 haftalık uygulama
sonrası nekrotik lezyonlar görülebilir. Bu yüzden 2 haftalık MPA uyguladığımız çalışmamızın sonuçları gösteriyor ki; glukokortikoid en-
jeksiyonundan 2 hafta önce başladığımız ALA uygulaması glukokortikoid ile indüklenmiş deneysel osteonekrozu iyileştirici yönde etki
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Osteonekroz, Ürotensin, TGF-β1, Alfa Lipoik Asit
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SS31
Melatoninin Ratlarda Over İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Antioksidan Etkileri
Beril Yüksel1, Bilal Altan2, Ramazan Yüksel3, Ali Seven1, Uğur Keskin4, Murat Özekinci5, Bülent Uysal6

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kütahya
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Antalya
6Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Over torsiyonu sık rastlanmayan fakat kısırlık gibi ciddi sorunlara yol açabilen jinekolojik acillerden birisidir. İskemik dö-
nemde ve cerrahi sonrası dokunun yeniden kanlanması sırasında ortaya çıkan oksidan maddeler hasardan sorumlu tutulmaktadır. Ça-
lışmamızda iyi bir antioksidan olan melatoninin, over torsiyonu hasarında oluşan oksidan stres üzerine olası etkilerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada Wistar-Albino cinsi toplam 35 adet (n=7) sıçan kullanıldı. İlk iki grup yalancı (Grup 1) ve detorsiyon kontrol grubu
(Grup 2) olarak belirlendi. Grup 3’e torsiyondan 30 dk önce; Grup 4’e detorsiyondan 30 dk önce ve Grup 5’e de hem torsiyondan hem de
detorsiyondan önce iki defa intraperitoneal 10 mg/kg melatonin enjekte edildi. Over ve ekleri kendi etrafında iki tur döndürülerek karın
arka duvarına asıldı. Doku iskemi ve reperfüzyon süresi için 4’er saat beklenildi. Plazma örneklerinde oksidatif stres belirteçleri olan top-
lam antioksidan seviye (TAS), toplam oksidan seviye (TOS), oksidatif stres indeksi (OSİ=TOS/TAS); dokuda da myeloperoksidaz (MPO), in-
terlökin 1beta (IL 1β) ve malondialdehid (MDA) düzeyleri çalışıldı. Doku örnekleri hematoksilen-eozin ile boyandı ve histopatolojik
değişiklikler (ödem, hemoraji, inflamasyon, nekroz) incelenerek skorlandı; ayrıca dokuda indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) eks-
presyonları immünohistokimyasal yöntemle değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Kruskal-Wallis ve Mann–Whitney U testleri kullanıldı.
BULGULAR: Kontrol grubuna göre Grup 3, 4 ve 5’te TAS düzeyleri artarken; TOS ve MDA seviyeleri anlamlı olarak azaldı (p<0.05). Özel-
likle Grup 5’te OSİ ve MPO’daki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Histopatolojik hasar skorlamasında Grup 2’deki artma,
buna kıyasla Grup 3 ve 5’teki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). iNOS boyama sonuçları da bu bulguları destekler ni-
telikteydi.
SONUÇ: Over iskemi-reperfüzyon modelinde melatonin, iskemi ve reperfüzyonun oluşturduğu önemli oksidatif stresi azaltıp, antiok-
sidan kapasiteyi artırmıştır. Özellikle OSİ’ deki azalmanın Grup 5’te anlamlı olarak azalması, torsiyon öncesi ve esnasında kullanılan me-
latoninin klinik olarak hem profilaktik hem de terapötik öneminin olabileceği yönündeki kanaati desteklemektedir. Melatoninin over
torsiyonunda kullanımı için daha ileri çalışmaların planlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Melatonin, iskemi-reperfüzyon, oksidatif stres, over torsiyonu, TAS, TOS

SS32
Sirkadyen Ritmin Beyin Hasarı Üzerine Olan Etkileri ve Moleküler Mekanizmaları
Mustafa Çağlar Beker, Ahmet Burak Çağlayan, Taha Keleştemur, Berrak Çağlayan, Esra Yalçın, Arman Dalay, Serdar Altunay,
Elif Sertel, Ertuğrul Kılıç
İstanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Sirkadyen ritm, günlük fizyolojik fonksiyonlarımızın yanında patofizyolojik süreçleride etkileyebilmektedir. Sirkadyen ritm
ile beyin felci arasında bir ilişki olabileceği 1970’lerden itibaren çeşitli yayınlarda özellikle klinik gözlemlerine dayanarak belirtilmiştir.
Bununla beraber bu bilgilerin çoğu klinik gözlemlere dayanmakta olup deneysel araştırma ve moleküler mekanizmaları ile ilgili çalış-
malar henüz yetersiz düzeydedir. Bu çalışmada, sirkadyen ritmin beyin felci sonrası gelişen nöronal hasar ve mekanizmaları üzerine
etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada; 10 haftalık erkek balb/c farelere sirkadyen ritimlerine bağlı olarak dört farklı zaman aralığında (06:00,
12:00, 18:00 ve 00:00) 30 dakikalık orta serebral arter tıkanmasını takiben 72 saat reperfüzyon gerçekleştirilmiştir. Dört farklı zaman
dilimindeki biyolojik saatin beyin felci sonrası gelişen hasar, nöronal sağ-kalım, apoptotik hücre ölümü ve hücre içi sinyal molekülleri-
nin aktivasyonu incelenmiştir.
BULGULAR: Saat 00:00’da beyin felci geçiren farelerde saat 06:00’a kıyasla nöronal sağ-kalım anlamlı olarak artmış ve apoptotik hücr
ölümü anlamlı olarak azalmıştır. Ayrıca hücre içi sinyal yolakları incelendiğinde 00:00 grubunda stress kinazlardan JNK, GSK-3, PTEN
ve iNOS protein seviyeleri azalırken, sirkadyen ritm ile alakalı olan BMAL-1, Clock, PerI, PerII ve eNOS protein aktivitelerinde artma göz-
lemlenmiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak sirkadyen ritme bağlı olarak değişen protein aktiviteleri beyin felci sonrası gelişen hasar mekanizması üzerine di-
rekt bir etkisi bulunmaktadır. Sirkadyen ritme bağlı olarak gece (00:00) ekspres edilen proteinlerin beyin felci sonrası gelişen nöronal
hasarı azalttığı, DNA hasarını azalttığı ve bu etkileri artan BMAL-1, Clock, PerI, PerII ve eNOS aktiviteleri üzerinden gerçekleştirdiği gö-
rülmüştür. Bu sonuçlar farmakolojik tedavi amaçlı yeni hedef moleküllerin tespitine katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sirkadyen ritm, Beyin felci, Clock, Per, BMAL-1
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SS33
Sıçanlarda yapay tatlandırıcıların uzun süreli kullanımı ile davranışsal ve histolojik değişikliklerin uyarılması:
karşılaştırmalı bir çalışma
Mümin Alper Erdoğan1, Oytun Erbaş2, Asghar Khalilnezhad1, Fulya Tuzcu Gürkan1, Gürkan Yiğittürk3, Dilek Taşkıran1

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ-AMAÇ: Geçmişte yapılan çalışmalarda şeker ile tatlandırılmış içeceklerin obezite, tip-2 diyabet ve metabolik sendrom gibi sağ-
lık açısından olumsuz durumlara yol açtığı bildirilmiştir. Bu yüzden birçok kişi daha az risk içermesi nedeniyle yapay tatlandırıcılara
geçiş yapmıştır. Ancak yapay tatlandırıcıların da enerji dengesi ve diğer metabolik aktiviteleri düzenleyici etkileri üzerinden zararlı yada
açıklığa kavuşmamış etkilere sahip olabilecekleri ileri sürülmektedir. Bu çalışmada aspartam, sükraloz ve sakkarin içeren ve yaygın ola-
rak kullanılan yapay tatlandırıcıların sıçanlarda nöro-davranışsal etkilerini karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmada 24 adet erişkin Sprague-Dawley erkek sıçan kullanıldı. Tüm hayvanlar ad libitum beslenecek şekilde barındı-
rıldı. Kontrol grubu (n=6) normal çeşme suyu alırken diğer grupların içme suyu içerisinde aspartam (3 mg/kg/gün, n=6), sakkarin (3
mg/kg/gün, n=6) yada sükraloz (1.5 mg/kg/gün, n=6) almaları sağlandı. Uygulamayı takip eden 6 hafta sonra tatlandırıcıların nöro-
davranışsal etkilerini değerlendirmek üzere pasif sakınma testi ile öğrenme (PSÖ) testi gerçekleştirildi. Sonrasında hayvanlar sakrifiye
edildi ve beyinleri çıkartılıp, hipokampal nöronal dansite (CA1-CA3) ile GFAP immünohistokimyası açısından incelendi.
BULGULAR: Sonuçlar tatlandırıcıların kronik şekilde tüketiminin PSÖ performansında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tüm gruplarda
anlamlı düzeyde bozulmaya yol açtığını gösterdi (p<0.0001). Dahası hipokampal CA1-CA3 alanlarındaki histolojik incelemeler kontrol
ile karşılaştırıldığında aspartam (p<0.0001) ve sükraloz alan gruplarda (p<0.05) nöronal hücre sayısında önemli düzeyde azalma ve
GFAP ekspresyonunda artış olduğunu ortaya koydu.
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre yapay tatlandırıcıların uzun dönem tüketimi sıçanlarda öğrenme ve bellek performansı ile hi-
pokampal nöronal dansitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: Yapay tatlandırıcılar, pasif sakınma öğrenme, GFAP, hipokampal nöronal dansite, sıçan, öğrenme ve bellek

SS34
In vitro aksotomi modelinde Lignosus rhinocerotis ekstraktı duysal nöronların ölümünü önlüyor
Ramazan Üstün1, Elif Kaval Oğuz2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Lignosus rhinocerotis’in (kaplan sütü mantarı) soğuk su (CWE) ve sıcak su (HWE) ektraktlarının, aksonları kesilen duysal
nöronların hayatta kalma ve akson uzunluğu üzerine koruyucu etkisini test etmek.
YÖNTEMLER: Duysal nöronlar, 6-8 haftalık farelerin dorsal kök gangliyonlarının enzimatik ve mekanik ayrıştırılması ile elde edildi. Nö-
ronlar cam tabanlı 35 mm çaplı petrilere ekildi, nöron kültürü 37 °C’de % 5 CO2 sirkülizasyonu olan nemli ortamda 48 saat inkübe
edildi. Aksotomiden bir saat önce nöron kültürü ortamına CWE (25μg/ml) ve HWE (25μg/ml) eklendi. Pozitif kontrol olarak sinir bü-
yüme faktörü (NGF) (50ng/ml), negative kontrol olarak fosfat tampon tuzu (FBS) eklendi. Akson kesimi, UV lazer ünite ekipmanlı lazer
mikrodiseksiyon sistemi ile gerçekleştirildi. Kesim noktası için somadan 150 μm uzaklık seçildi. Tüm gruplarda toplam 327 nöron ak-
sonu (CWE:64, HWE:55, NGF:51, Kontrol: 71) kesildi. Mikrodiseksiyon işleminden sonra petriler, nöronları fizyolojik şartlarda tutabi-
len gelişmiş bir dijital kamera- bilgisayar ve özel yazılım düzeneği ile istenilen sıklıkta ve modda görüntülemeye imkan veren “Zeiss Cell
Observer” mikroskobik görüntüleme sistemine yerleştirildi. Ölü ve canlı nöronları floresan teknikle görüntülemek için propidyum iyo-
dür (7.5μM) ve Calcein AM (1μM) boyaları kullanıldı. Hücrelerin faz-kontrast ve floresan görüntüleri 24 saat boyunca 5 dakika aralıkla
40X objektifle kaydedildi.
BULGULAR: Aksotomi sonrası grupların akson uzunlukları karşılaştırıldı; CWE (59,68μm) ve NGF (68,65μm) gruplarının, kontrol
(27,10μm) grubundan olan farkı istatistiksel olarak anlamlılık (p<0,01) gösterdi. Bununla birlikte CWE (59,68μm), HWE (45,78μm) ve
NGF(68,65μm) grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Diğer taraftan aksotomi sonrası nöronların hayatta kalma
oranları karşılaştırıldı; En fazla nöron canlılığı CWE (81.25%) grubunda, sonra NGF (70.59%), daha sonra HWE (56.36%) tedavi gru-
bunda saptandı, en az canlı nöron kontrol (29.58%) grubundaydı. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlılık gösterdi. Kont-
rol grubu ile karşılaştırıldığında tüm tedavi gruplarında nöron canlılığı önemli seviyede daha yüksekti.
SONUÇ: Lignosus r. sclerotium soğuk su ekstraktının aksotomi hasarı sonrası nöron ölümlerini önlediği ilk kez bu çalışmada gösterildi.
Anahtar Kelimeler: aksotomi, duysal nöron, rejenerasyon
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SS35
In Vitro Amiloid-Beta Toksisite Modelinde Melatoninin Eksozom Serbestlenmesi ve İçeriğine Etkisi
Mehmet Ozansoy1, Muzaffer Beyza Çetin Ozansoy1, Fikrettin Şahin3, Ülkan Kılıç2

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Alzheimer Hastalığı (AH) demansla sonuçlanan ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. AH’deki moleküler patoloji, senil
plaklar ve nörofibriller yumaklar (NFT) olmak üzere başlıca iki türdür. Senil plaklar amiloid beta (Aβ) proteininin ekstrasellüler olarak
birikmi sonucu oluşur. NFT’ler ise, hiperfosforile tau proteininin intrasitoplazmik olarak çökelmesi sonucu oluşmaktadırlar. Son yıllar-
daki çalışmalar AH’nin moleküler patolojisinin yayılımında eksozomların rolüne odaklanmaktadır; bu çalışmada in vitro ortamda oluş-
turulan AH modelinde melatoninin olası etkilerinin hücrelerin ortama serbestledikleri eksozom miktarı ve eksozomal tau içeriği
açısından araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada; SH-SY5Y hücre hattı kullanılmıştır. Optimum Aβ konsantrasyonunun belirlenmesinde hücre sağkalım testi
Laktat Dehidrogenaz Kiti ile hücre proliferasyon testi ise WST-1 testi ile kolorimetrik olarak gerçekleştirilmiştir. Melatonin uygulaması
Aβ uygulamasından önce (nöroprotektif) ve sonra olmak üzere (tedavi amaçlı) gerçekleştirilmiş; Aβ uygulamasından 48 saat sonra
hücre kültürü medyumu toplanarak eksozom izolasyonu Total Eksozom İzolasyon Kit’i kullanılarak yapılmış, izole edilen eksozomlar
immünopresipitasyon yöntemi ile eksozom markör antikorları kullanılarak çöktürülmüş ve serbestlenen eksozom miktarı ile ekso-
zomların içerdiği total ve fosforile tau proteini miktarı Western blot yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler ANOVA ile istatistiksel
olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: SH-SY5Y hücre hattı için optimum Aβ konsantrasyonu 10µM olarak belirlenmiş ve 100µM melatonin uygulaması gerçek-
leştirilmiştir. Aβ uygulamasının hücrelerin serbestlediği eksozom miktarını anlamlı biçimde azalttığı (%56.68, p<0.001) melatoninin
Aβ’dan önce veya sonra uygulanmasının ise arttırdığı (%60.2; p<0.001 ve %139; p<0.001) tespit edilmiştir. Ayrıca melatoninin Aβ’dan
önce uygulanması durumunda eksozomların içerdiği total tau miktarı artarken (%15.22; p<0.01), melatoninin Aβ’dan sonra uygulan-
ması durumunda ise total tau miktarında anlamlı azalma (%83.66; p<0.05) bulgulanmıştır.
SONUÇ: Bu veriler ışığında; oluşturulan in vitro AH modelinde melatoninin hücrelerin serbestledikleri eksozom miktarını ve eksozom
içeriğini etkilediği gösterilmiştir. Birçok nörodejeneratif hastalığın santral sinir sistemindeki yayılımında eksozomların rolü göz önüne
alındığında melatoninin nöroprotektif ve/veya tedavi edici etkilerinin eksozom serbestlenmesinin ve eksozom içeriğinin regülasyonu
üzerinden olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Amiloid-beta, SH-SY5Y, eksozom, tau, Alzheimer Hastalığı

SS36
Pinealektominin Alzheimer Hastalığı Üzerine Etkisi ve FEZ1 Gen İfadesiyle İlişkisi
Mehmet Demir1, Ümit Yılmaz1, Süleyman Sandal1, Cemil Çolak2, Yılmaz Çiğremiş3

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.D, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A. D, Malatya
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik A. D, Malatya

AMAÇ: Alzheimer Hastalığı (AH), dünya çapında 35 milyondan fazla kişinin etkilendiği en yaygın nörodejeneratif bozukluktur. Melatonin,
AH’ daki nöroprotektif mekanizmada bir rol oynayabilir. Fasciculation and elongation protein zeta-1(FEZ1)’ in, uzun süreli bellek ve öğ-
renme için yüksek nöronal plastisite göstermesi melatonin ile FEZ1 arasında muhtemel bir ilişkinin olabileceğini akla getirmektedir. Bu
çalışma AH ile melatonin yoksunluğu (pinealektomi; PnX) ve FEZ1 ile melatonin arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM: Çalışmada 220-280 gr ağırlığında 30 adet erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar, sham PnX, PnX+streptozotosin (STZ) ve Melato-
nin+STZ+PnXgrubu olmak üzere 3 gruba (n= 10) ayrıldı. 1. günde PnX ve intraserebroventriküler (icv) uygulamalarına başlandı. Sıçan-
lara icv STZ enjeksiyonları 1. ve 3. günlerde 3 mg/kg olarak yapıldı. Sıçanlara STZ uygulamasından hemen önce PnX yapıldı. Melatonin
uygulamalarına (intraperitoneal olarak 10 mg/kg/gün), ilk doz STZ uygulamasından 1 saat önce başlandı ve 14 gün süreyle devam
edildi. İlk STZ uygulamasından 14 gün sonra davranış testlerine başlandı ve 5 gün süreyle devam edildi. Davranış deneyleri sonunda
hayvanlar dekapitasyonla öldürüldü ve hipokampus dokuları toplandı. Alınan hipokampus dokusundan Western blot yöntemli ile FEZ1
protein seviyeleri ölçüldü.
BULGULAR: Sham icv+PnX+ip grubunun FEZ1 seviyelerinin icv STZ+PnX grubu seviyelerine yakın olduğu ve icv STZ+PnX+Melatonin
grubu FEZ1 değerlerinin ise icv STZ+PnX grubundan ve hatta Sham grubundan bile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu
tespit edildi (p<0.05)
SONUÇ: Eksojen melatonin uygulaması, FEZ1 seviyelerinin azalttı ve AH gelişiminin önlenmesine katkıda bulundu. Ancak melatonin yok-
luğunun AH gelişimi üzerine önemli bir etkisinin olmadığı görüldü.
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (Proje numarası: 214S410).
Anahtar Kelimeler: Pinealektomi, Alzheimer, FEZ1
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SS37
Deneysel alzheimer modelinde alfa lipoik asitin hipotalamik-hipofizer-adrenal aks ve kolinerjik sisteme etkisi
Mehmet Öz1, Enver Ahmet Demir2, Hasan Serdar Gergerlioğlu3

1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay
3Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada sıçanlarda sporadik Alzheimer tipi demans modelinde alfa lipoik asitin (ALA) öğrenme ve bellek perfor-
mansı, kolinerjik fonksiyon ve hipotalamik-hipofizer-adrenal (HPA) aks üzerine etkisi değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışma 24 adet Wistar sıçan kullanılarak 3 grupta gerçekleştirildi. Kontrol grubu (KON) çeşme suyu (p.o.) ve fizyolojik
salin (i.p.) aldı. Demans modeli oluşturmak için hayvanların içme sularına alüminyum klorür (1600 mg/lt) eklendi (AL grubu). Tedavi
grubundaki sıçanlarda alüminyum içeren içme suyuna ilaveten her gün 100 mg/kg, i.p. ALA uygulandı (AL+ALA). Tüm sıçanların öğrenme
ve bellek performansları Morris Su Testi kullanılarak değerlendirildi. Davranış testi sonrası tüm sıçanlar sakrifiye edildi. HPA-aksı akti-
vitesinin değerlendirilmesi için serum ACTH ve CORT analizleri, kolinerjik fonksiyonun değerlendirmesi için hipokampal asetilkolin ve
asetilkolinesteraz ölçümü gerçekleştirildi. Analizler ELISA yöntemiyle yapıldı. Parametrik olmayan veriler Kruskal-Wallis sonrası Dunn
testi, parametrik veriler ise tek yönlü ANOVA sonrası Tukey testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızın bulgularına göre vücut ağırlığı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (KON:409.9±23.86,
AL:392.6±24.14, AL+ALA:398.9±27.12, p=0,3954). Dört gün süren alıştırma testlerinin son iki gününde kaçış platformunu bulma süresi
AL grubunda diğer gruplara kıyasla daha yüksekti (p<0,05). Sonuç testinde hedef kadranda geçirilen süre (KON:25.43±6.6, AL:13.43±5.4,
AL+ALA:23.1±5.2, p<0,05) ve platform alanından geçme sayısı (KON:7.12±1.9, AL:2.87±1.6, AL+ALA:6.9±3.5, p<0,05) AL grubunda
düşük bulundu. AL grubunda hipokampal asetilkolin seviyesinin düşük (KON:3.798±1.33, AL:2.303±1.179, AL+ALA:3.576±0.96, p<0,05),
asetilkolinesteraz aktivitesinin ise yüksek olduğu görüldü (KON:1.089±0.38, AL:1.713±0.32, AL+ALA:1.015±0.52, p<0,05). Serum ACTH
(KON:186.8±40.8, AL:138,7±13.2, AL+ALA:191.6±40.5, p<0,05) ve CORT (KON:163.5±4.6, AL:130.8±30.1, AL+ALA:181.1±16.3, p<0,05)
seviyeleri AL grubunda diğerlerine nazaran düşük bulundu.
SONUÇ: Sıçanlarda içme suyunda alüminyum uygulaması öğrenme ve bellek performansını bozarken ALA’nın bu bozulmayı önlediği
bulunmuştur. ALA’nın öğrenme ve bellek aktivitesi üzerine olumlu etkisi hem HPA aksı hem kolinerjik iletimle ilişkilidir.
Bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir (proje # 15401131).
Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, alüminyum, öğrenme-bellek, HPA-aksı

SS38
RFRP-3’ün Sıçanlarda Anksiyete Benzeri Davranışlar ve Hipokampal Nörogenez Üzerine Etkileri
Yasemin Böyükçam1, Zafer Şahin1, Aynur Koç1, Canan Eroğlu2, Işık Solak Görmüş1, Ercan Kurar2, Selim Kutlu1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

AMAÇ: RF amid ilişkili peptit-3 (RFRP-3), gonadotropin baskılayıcı hormonun memelilerdeki homoloğudur ve üreme fonksiyonlarının
hipotalamik düzenlenmesinde rol oynamaktadır. RF9, RFRP-3 reseptör (GPR147) antagonistidir. RFRP-3’ün, hipokampal davranış sü-
reçleri ve nörogeneze etkisiyle ilgili araştırma bulgusu bulunmamaktadır. Mevcut çalışmanın amacı RFRP-3 ve GPR147 sinyalleşmesi-
nin sıçan hipokampusunda nörogenez üzerindeki olası etkisini ve anksiyete benzeri davranışlardaki rolünü araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 28 adet yetişkin erkek sıçan kontrol, RFRP-3 (1 nmol/gün), RF9 (10 nmol/gün) ve RFRP-3+RF9 olarak 4 gruba
ayrılmıştır. Sıçanların tümüne sterotaksik cihaz yardımıyla ozmotik minipompalar yerleştirilmiş ve 15 gün süreyle lateral ventriküle
madde infüzyonları gerçekleştirilmiştir. Sıçanlara anksiyete ile ilişkili davranış testleri uygulanmıştır. Her bir hayvanın performansı ya-
zılım programı aracılığıyla kaydedilerek anksiyete parametreleri yönünden değerlendirilmiştir. Hipokampus dokularındaki nörogenez
belirteçlerinin gen ekspresyon düzeyleri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR) analiziyle belirlenmiştir.
BULGULAR: RFRP-3 uygulaması yükseltilmiş artı labirent testinde açık kollardaki zaman yüzdesini azaltmıştır (p<0,01). RFRP-3, açık
kollara giriş sayısını diğer grupların aksine azaltırken kapalı kollara giriş sayısını arttırmıştır (p<0,05). Açık alan testinde diğer gruplara
kıyasla merkezde geçirilen sürede anlamlı azalma yalnızca RFRP-3 grubunda bulunmuştur (p<0,05). RFRP-3 kenarda geçirilen süreyi art-
tırırken (p<0,05), şahlanma davranışını azaltmıştır (p<0,01). RT-PZR analizlerine göre RFRP-3 grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıl-
dığında nestin ekspresyonunun azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05). RF9’a kıyasla RFRP-3 grubunda nestin, doublecortin, kalbindin, nöron
spesifik nükleer antijen ekspresyonları azalma göstermiştir (p<0,05). RFRP-3+RF9 grubunda ise kontrole göre nestinin (p<0,05), RF9 gru-
buna göre tüm genlerin ekspresyon düzeyleri anlamlı derecede azalmıştır (p<0,01).
SONUÇ: RFRP-3 anksiyete benzeri etki göstermiş ve erişkin sıçan hipokampusunda nöral progenitörlerin çoğalmasını baskılamıştır. Bu
sonuçlar, RFRP-3’ün anksiyojenik etkilerinde erişkin hipokampal nörogenezin aracı bir mekanizma olarak rol oynayabileceğini düşün-
dürmektedir.
Anahtar Kelimeler: RFRP-3, Anksiyete davranışı, Hipokampus, Nörogenez, Sıçan
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SS39
Sıçanlarda Akut İntraduodenal L-Triptofan Uygulamasına Bağlı GLP-1 ve PYY Salgısında Kalsiyum Algılayan Reseptörlerin Rolü
İpek Acar1, Mehmet Alper Çetinkaya2, İncilay Lay3, Esin İleri Gürel1

1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Bir esansiyel aminoasit olan L-triptofan insülin düzeyini artırır ve yiyecek alımını azaltır. L-triptofan’ın bağırsaklardaki en-
teroendokrin L hücrelerinden glukagon benzeri peptit 1 (GLP-1) ve peptit YY (PYY) hormonlarının salgısına yol açtığı ve bu etkide kal-
siyum algılayan reseptörlerin (CaSR) rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada sıçanlarda akut intraduodenal L-triptofan
uygulamasının GLP-1 ve PYY düzeylerine olan etkisini ve bu etkide CaSR’lerin rolünü incelemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Erkek Wistar sıçanlar (n=21) L-triptofan, L-triptofan+CaSR antagonisti ve L-triptofan+çözücü gruplarına ayrıldı. Bütün so-
lüsyonlar doğrudan bağırsaklara intraduodenal kateter ile verildi. İntraduodenal infüzyonlardan önce (0.dk) ve sonra (30, 60, ve 90.
dk) plazma glukoz, L-triptofan, insülin, GLP-1 ve PYY ölçümleri için kuyruk veninden kan örnekleri alındı. Kan glukozu test stripleri ile
ölçüldü. L-triptofan düzeyi HPLC ile ve GLP-1, PYY, insülin düzeyleri ELISA kitleri ile ölçüldü. 90 dakika boyunca elde edilen glukoz, in-
sülin, GLP-1 ve PYY düzeyleri için eğri altında kalan alanlar (AUC) hesaplandı.
BULGULAR: Tüm gruplarda plazma L-triptofan düzeyleri 30. dakikada en yüksek değerine ulaştı (P<0,05). Plazma insülin ve GLP-1 sa-
lınımı antagonist grubunda, diğer gruplara kıyasla daha düşüktü (P<0,05). PYY düzeyleri gruplar ve zamanlar arasında farklı değildi.
Plazma glukoz düzeyi antagonist grubunda daha yüksek seyretmesine rağmen gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.
SONUÇ: Bu çalışma, L-triptofan’ın intestinal GLP-1 salınımına neden olduğunu ve bu etkide CaSR’lerin rol oynadığını göstermiştir.
Sonuç olarak, L hücrelerinde bu yolakların hedeflenmesi GLP-1 salgısını artırmak için kullanılabilir, böylece diyabet ve obezite gibi has-
talıkları önlenmek ya da tedavi etmek için yeni tedaviler geliştirmek mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler: L-Triptofan, GLP-1, PYY, CaSR, insülin, kan şekeri

SS40
Sinapik Asit Trinitrobenzen Sülfonik Asit ile İndüklenmiş Bağırsak İnflamasyonunu Azaltır
Ayşe Melis Günal1, Berat Yüksel1, Berk Barış Özmen1, Cansu Ünal1, İffet Beril Gökmen1, Merve Açıkel Elmas2, Serap Arbak2,
Meltem Kolgazi3

1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve EmbriyolojiAnabilim Dalı
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ: İnflamatuvar bağırsak hastalığı, mukozal bariyerin disfoksiyonuna bağlı şiddetli immün cevap ile seyreden bağırsak inflamas-
yonudur. İnflamatuvar hücrelerin aktivasyonu ile salgılanan inflamatuvar medyatörlerin ve sitokinlerin yarattığı doku hasarı hastalığın
zaman zaman alevlenen diyare, kilo kaybı ve karın ağrısı gibi klinik belirtilerini ortaya çıkarmaktadır. Sinapik asit (SA) çeşitli meyvelerde
ve sebzelerde bulunan bir sinamik asit türevidir. Yakın zamanda SA’nın antioksidan ve anti-inflamatuvar etkileri olduğu in vitro ve in
vivo çalışmalarla gösterilmiştir. Fakat gastrointestinal sistemde anti-inflamatuvar etkilerine dair herhangi bir çalışma bulunmamakta-
dır.
AMAÇ: Bu çalışmada trinitro-benzen sülfonik asit (TNBS) ile indüklenen kolit modelinde SA’nın anti-inflamatuvar etkilerinin araştırıl-
ması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Wistar-Albino sıçanlar (250-300 g; n=9-10/grup) bir kısmına hafif izofloran anestezisi altında 1 ml TNBS (30 mg/ml %40 eta-
nol içinde çözünmüş) intrarektal bir uyguanarak kolit (Kolit grubu) oluşturuldu; bir kısmına ise aynı yolla 1 ml serum fizyolojik verildi
(Kontrol grubu). SA grubundaki sıçanlaar TNBS uygulamasından 30 dk sonra ve 3 gün boyunca oral olarak SA (20 mg/kg zeytinyağı
içinde) verilirken, Kolit grubuna tedavi olarak SA çözücüsü zeytinyağı verildi. Dördüncü günde tüm sıçanlar dekapite edildi. Islak doku
ağırlık indeksi (DAI), makroskopik ve mikroskopik inceleme, malondialdehid (MDA), glutatyon (GSH) düzeyi ve myeloperoksidaz (MPO)
aktivitesi ölçümleri yapılmak üzere distal kolon örnekleri toplandı. Değerler istatistiksel olarak ANOVA ile değerlendirildi. BULGULAR:
Kolit grubunun makroskopik skor ve DAI değerleri kontrol grubuna göre istasitsiksel olarak daha yüksekti (p<0.001) ve SA tedavisi ile
de anlamlı bir şekilde azaldı (p<0.01). Aynı zamanda, kolit grubunda lipid peroksidasyonun son ürünü olan MDA ve nötrofil infiltras-
yonunun göstergesi olan MPO aktivitesindeki artış SA tedavisi ile azalırken (p<0.05 ve p<0.01; sırasıyla), SA tedavisi endojen anti-ok-
sidan GSH’nun tükenmesini engelledi (p<0.05).
SONUÇ: Çalışmanın bulguları SA tedavisinin TNBS ile indüklenmiş kolit modelinde anti-inflamatuvar etkileri olduğunu göstermiştir. Bu
etkileri de büyük ihitmalle nötrofil infiltrasyonunu inhibe ederek, oksijen radikallerinin oluşumunu ve buna bağlı doku hasarını engel-
leyerek yaptığı ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: inflamasyon, kolit, sinapik asit, sıçan
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SS41
Kronik Homotipik Strese Bağlı Gastrik Motor Adaptasyonda Santral Oksitosin’in Rolü
Osman Sinen, Mehmet Bülbül, İlknur Birsen, V. Nimet İzgüt Uysal
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Modern toplumlardaki bireyler farklı stres etkenlerine maruz kalmakta olup, tekrarlayan stres etkenine kronik şekilde
maruz kalan bireylerde santral stres devresi ve beyin bağırsak ekseninde oluşan kalıcı değişiklikler neticesinde gastrik motor disfonk-
siyon görülürken, kimi bireylerde ise gelişen adaptasyon sonucu bu belirtiler ortaya çıkmaz. Söz konusu adaptasyonun mekanizması
tam olarak aydınlatılamamış olup, kronik streste ekspresyonu artan hipotalamik oksitosinin (OXT) kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF)
üzerine olan inhibitör etkisinin bu adaptasyonda rol oynadığına dair bulgular rapor edilmiştir. Uterus kontraksiyonu ve süt ejeksiyonu
gibi iyi bilinen endokrin etkilerinin yanı sıra OXT, beyinde nörotransmiter ve nöromodülatör olarak stres yanıtı ve stresle ilişkili davra-
nışların düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Buna ilave olarak, hipotalamik paraventriküler çekirdekte (PVN) bulunan OXT-
erjik nöronların beyin sapındaki dorsal vagal komplekse projekte olarak mide motor fonksiyonlar üzerine düzenleyici etki gösterdiği
bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı santral OXT’nin kronik homotipik strese (KHS) cevaben gelişen gastrik motor adaptasyondaki ro-
lünün araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Erişkin erkek sıçanlarda adaptif bir stres modeli olan KHS protokolü 5 gün süreyle 90 dk/gün hareket kısıtlama stresi (RS)
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Mikrodiyaliz örnekleri PVN’nin parvoselüler bölgesinden KHS’nin 1. ve 5. günlerinde RS-öncesi, RS-sı-
rasında ve RS-sonrası her 30 dk’da bir toplanarak OXT seviyeleri EIA yöntemi ile ölçülmüştür. Sıçanlarda katı mide boşalımı (GE) akut
stres ve KHS sonrasında ölçülmüştür. KHS’ye bağlı gelişen gastrik motor adaptasyonda endojen OXT’nin rolünü araştırmak için selek-
tif OXT reseptör antagonisti L-371257 KHS boyunca günlük olarak santral yolla uygulanmıştır. Gruplar (n=8) arası farklılıklar tek yönlü
(GE) ve iki yönlü (mikrodiyaliz) tekrarlayan ölçümlerde ANOVA ve takiben uygun post-hoc testi kullanılarak değerlendirilmiştir
BULGULAR: Beş gün süreyle uygulanan KHS, hipotalamik OXT seviyesini RS-sırasında ve RS-sonrasında anlamlı olarak (p<0.05) arttır-
mıştır. Akut RS’ye bağlı olarak azalan mide boşalımı, KHS sonunda kontrol seviyesine geri çıkmıştır. KHS’ye bağlı gelişen gastrik motor
adaptasyon kronik santral L-371257 ile ortadan kaldırılmıştır.
SONUÇ: Hipotalamik endojen OXT, KHS’ye cevaben gelişen gastrik motor adaptasyonda rol almaktadır. OXT reseptör agonistleri stres
ilişkili gastrik motilite bozukluklarının tedavisinde bir seçenek olmaya aday gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: adaptasyon, mide boşalımı, mikrodiyaliz, oksitosin, kronik homotipik stres

SS42
Santral apelin gastrik motiliteyi apj reseptörü-aracılı vagal efferent yolak üzerinden inhibe eder
İlknur Birsen1, Mehmet Bülbül1, Osman Sinen1, Özlem Özsoy1, Gökhan Akkoyunlu2, Vecihe Nimet İzgüt Uysal1

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ-AMAÇ: Apelin, G-protein ilişkili APJ reseptörünün endojen ligantıdır. APJ mRNA’sının beyinde hipotalamus, amigdala, nükleus
traktus solitarus (NTS) ve rostral ventrolateral medullayı (RVLM) da aralarında olduğu otonom merkezlerdeki ekspresyonu apelinin gas-
trointestinal (GI) motor fonksiyonlar üzerine santral bir düzenleyici olabileceğini düşündürmektedir. Kemirgenlerde santral ekzojen ape-
linin gastro-inhibitör etkisinin gösterilmiş olması, apelinin beyindeki APJ reseptörü aracılığıyla mide motilitesine etki edebileceğini
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı (1) santral uygulanan apelinin gastrik motiliteye etkisinin ve (2) apelinin bu etkilerini N.vagus’un
dorsal motor çekirdeğindeki (DMV) mideyi projekte eden nöronlar üzerinde bulunan APJ reseptörü aracılığıyla gösterip göstermedi-
ğinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Erişkin erkek Wistar sıçanlara deneyden 7 gün önce 26G kalınlığında bir kanül lateral ventriküle sterotaksik olarak yer-
leştirilmiştir. Bir nöronal floresan retrograd işaretleyici olan fast blue solüsyonu antruma enjekte edilmiştir. Vagotomize ve taklit (sham)
grubu hayvanlarda gastrik kontraksiyonların kaydı için gerim-ölçer bir transdüser midenin antral yüzeyine yerleştirilmiştir. Gastrik
postprandial kontraksiyonlar 7 günlük toparlanmanın ardından Wheatstone köprü devresi içeren bir biyoamplifikatör ve dijital veri top-
lama ünitesi kullanılarak bilinci açık hayvanlarda 3-4 saat süreyle kaydedilmiştir. Motilite indeksindeki değişimler apelin uygulamaları
öncesi ve sonrasında değerlendirilmiştir. Feda işleminin ardından beyin sapları çıkarılıp %10’luk formalin çözeltisinde fikse edilmiştir.
DMV’nin mideye projekte olan vagal efferent hücrelerindeki APJ ve c-Fos ko-ekspresyonları immünofloresan yöntem kullanılarak 50
µm’lik koronal beyin sapı kesitlerinde incelenmiştir.
BULGULAR: Antral kasılmaların santral apelin enjeksiyonunu takiben inhibe olduğu ve bu inhibisyonun vagotomi ile ortadan kalktığı
tespit edilmiştir. DMV’nin mideye projekte olan nöronları floresan fast blue ile işaretlenmiştir. Apelin uygulanan sıçanlarda APJ-pozi-
tif DMV hücrelerindeki c-Fos ekspresyonu vehicle uygulanan grupla karşılaştırıldığında daha yoğun olarak tespit edilmiştir.
SONUÇ: Apelin-erjik sistem beyinde yaygın şekilde üretilmektedir. Apelin, GI motor fonksiyonlar üzerine APJ reseptörü aracılığıyla
vagal efferent yolaklar üzerinden etki eden santral bir düzenleyici olabilir.
Anahtar Kelimeler: APJ reseptörü, apelin, N.vagus’un dorsal motor çekirdeği, gastric motilite, c-Fos
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SS43
Üreme davranışının kontrolünde etkili yeni bir miyokin; irisin
Suat Tekin1, Yavuz Erden2, Asiye Beytur1, Yılmaz Çiğremiş3, Süleyman Sandal1, Yusuf Türköz4, İbrahim Tekedereli3, Ali Beytur5

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bartın
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Malatya
4İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya
5İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: İrisin 2012 yılında peptid yapılı bir miyokin olarak tanımlanmıştır. Beyin omurilik sıvısında irisinin varlığının gösterilmesi,
bu peptidin merkezi alanlarda etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Hipotalamus, üreme kontrolünde roller üstlenmiş bir merkez-
dir ve bu merkezde üreme davranışını kontrol eden başta GnRH olmak üzere birçok peptidin aktif rol aldığı bilinmektedir. Özellikle iri-
sinin testislerde ifade edilmesi ile irisinin hipotalamus-hipofiz-testiküler eksende roller üstlenebileceği akla gelmektedir. Bu çalışma
irisinin üreme fonksiyonu üzerine etkilerini moleküler ve biyokimyasal düzeyde araştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 40 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan kullanıldı ve sıçanlar eşit olarak 4 gruba (n=10) ayrıldı: Kontrol grubuna
herhangi bir uygulama yapılmadı, sham kontrol grubuna ozmotik mini pompa implante edilerek ve 10µl/saat hacminde 7 gün süre-
since yapay beyin omurilik sıvısının (irisinin çözücüsü) infüzyonu gerçekleştirildi. Uygulama gruplarına ise 7 gün süreyle irisinin, fizyo-
lojik (10 nM) ve farmakolojik (100 nM) dozlarının 10 µl/saat hacminde infüzyonu gerçekleştirildi. İnfüzyon sonunda hayvanlar dekapite
edilerek, beyin dokusu (hipotalamus), testis dokuları ve kan örnekleri toplandı. Toplanan kan örneklerinden ELISA yöntemiyle grupla-
rın serum LH, FSH ve testosteron düzeyleri belirlendi. Toplanan hipotalamus dokularından RT-PCR yöntemiyle grupların GnRH mRNA
düzeyleri belirlendi. Toplanan testis dokularından sperm analizleri gerçekleştirildi.
BULGULAR: İrisinin her iki konsantrasyonuda hipotalamustan GnRH mRNA ve protein düzeyini azalttı (p<0,05). Ayrıca serum LH, FSH
ve testosteron seviyelerinin irisin infüzyonuna bağlı olarak azaldığı tespit edildi (p<0,05). Yapılan sperm analiz sonucunda sperm yo-
ğunluğu ile hareketliliğinde irisin uygulamasına bağlı olarak azalmaların meydana geldiği görüldü (p<0,05).
SONUÇ: Sonuçlarımız, irisinin üreme fonksiyonunun, merkezi olarak düzenlenmesinde rol oynayabileceğini aynı zamanda da LH ve
FSH salınımını baskılayarak testosteron seviyesini azalttığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, infertilite tedavisinde irisin reseptör an-
tagonistlerinin faydalı olabileceğini göstermektedir.
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (Proje No: 214S567) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: FSH, GnRH, İrisin, LH, Testosteron, Üreme davranışı

SS44
Metforminin Miyometriyum Üzerindeki Etkisi
Pelin Özdemi̇r, Meltem Tuncer, Bilge Pehlivanoğlu, Hilal Korkmaz, Z. Dicle Balkancı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Uterusun düz kas tabakası, miyometriyum, gebelik süresince doğum eylemine hazır hale gelir ve doğum eylemi sırasında çok
aktiftir, aynı zamanda gebe olmayan kadında da işlevseldir. Bu nedenle miyometriyumun kasılma ve gevşeme mekanizmalarının an-
laşılması önemlidir. Biguanid türevi oral antidiyabetik bir ilaç olan metformin günümüzde özellikle obez tip 2 Diyabetes Mellitus has-
talarının tedavisinde ilk seçenektir. Son yıllarda düz kas gevşetici, antioksidan, antineoplastik etkileri nedeni ile de sıklıkla
araştırılmaktadır. Metforminin bir adenozin monofosfat aktive protein kinaz (AMPK) ve nitrik oksit sentaz (NOS) aktivatörü olduğu bi-
linmektedir ve damar düz kasında nitrik oksit (NO) aracılığı ile gevşemeye neden olduğu gösterilmiştir. Üreme sistemi üzerindeki olası
etkileri açısından çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen miyometriyum fonksiyonu ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle metformi-
nin miyometriyumun kasılma ve gevşeme yanıtına etkisinin anlaşılması klinik öneme sahiptir.
AMAÇ: Bu çalışmada metforminin spontan ve uyarılmış miyometriyum kasılmalarını nasıl etkilediğini ve bu etkide fizyolojik yanıtta rol
alan AMPK ve NO’un olası katkılarının incelenmesini amaçladık.
YÖNTEMLER VE BULGULAR: Erişkin dişi sıçanlardan (N=17) aldığımız miyometriyum şeritleri (n=67) üzerinde yaptığımız çalışmada met-
formin spontan kasılmaların frekansını, KCl ve KCl+oksitosin ile uyarılmış kasılmaların amplitüdünü azalttı (P<0,05). Dorsomorfin (AMPK
inhibitörü), metforminin spontan kasılmalar üzerindeki etkisini hafifletirken diğer parametrelerde değişiklik yaratamadı. L-NAME (NOS
inhibitörü) spontan kasılmaların frekansını, KCl ve oksitosin ile uyarılmış kasılmaların amplitüd ve eğri altında kalan alan değerlerini;
KCl+oksitosin ile uyarılmış kasılmaların amplitüdünü azalttı (P<0,05).
SONUÇ: Sonuç olarak bulgularımız metforminin gebe olmayan uterus düz kası üzerinde gevşetici bir etkisinin olabileceğini ve bu etki-
nin AMPK üzerinden gerçekleştiğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Miyometriyum, metformin, dorsomorfin, L-NAME, kasılma, gevşeme
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SS45
Nesfatin-1’in dişi sıçanlarda gonadlar üzerine etkisinde kisspeptin/kiss1r sistemiyle etkileşim söz konusu olabilir
Zafer Şahi̇n1, Gökhan Cüce2, Mete Özcan3, Sinan Canpolat4, Zülfikare Işık Solak Görmüş5, Selim Kutlu5, Haluk Keleştimur4

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
5Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

AMAÇ: Hipotalamik anoreksijenik bir nöropeptid olan nesfatin-1’in üreme ile ilişkili etkileri ileri sürülmektedir. Henüz nesfatine ait
spesifik reseptör (veya reseptörler) tanımlanmamış olmasına karşın, beyin ve perifer dokularda bu nöropeptide ait muhtemel resep-
tör alanları otoradiyaografi ile belirlenmiştir. Bu çalışmada nesfatin-1’in gonadotropin seviyesi ve ovaryum folikül sayılarına etkileri-
nin yanı sıra, kisspeptin reseptör antagonisti peptid 234 (P234) ile olası etkileşiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Sprague-Dawley ırkı dişi sıçanlara doğum sonrası 21. günde sütten kesimi takiben, intraserebroventriküler enjeksiyon ka-
nülleri (postnatal 23. gün) genel anestezi altında sterotaksik yöntemle yerleştirilmiştir. Sıçanlara nesfatin-1 (25 pmol), p234 (1 nmol)
ve nesfatin-1+p234 uygulamaları günlük olarak uygulanmıştır. Postnatal 60. günden itibaren vajinal simir ile diöstrüste oldukları be-
lirlenenler sakrifiye edilerek kan ve ovaryum dokuları toplanmıştır.
BULGULAR: Nesfatin-1 grubunda (7,23±0,33 ng/ml) serum LH düzeyi kontrole (4,31±0,34 ng/ml) kıyasla önemli ölçüde yüksek bulun-
muştur (p<0.001). Nesfatin-1 ve p234’ün birlikte uygulandığı grupta ise (4,82±0,31 ng/ml) LH seviyesinin nesfatin-1 grubuna kıyasla
anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür (P<0.001). Serum FSH seviyeleri grupların hiç birinde önemli bir değişiklik belirlenmemiştir. Ovar-
yumdaki küçük, orta ve antral folikül ve corpus luteum sayıları kontrol ve nesfatin-1 gruplarında aynı düzeydeyken, nesfatin-1+p234
grubundan elde edilen değerlerin nesfatin-1 grubuna kıyasla düşük olduğu görülmüştür.
SONUÇ: Nesfatin-1’in gonadal aktivite üzerinde bir role sahiptir. Kisspeptin antagonisti tarafından nesfatin-1’e bağlı gonadotropin se-
viyesi ve muhtemel ovaryum folikül gelişimi ile ilgili etkiler değiştirilebilmektedir. Dolayısıyla dişi sıçanlarda nesfatin-1’in gonadlar üze-
rindeki rolünün kisspeptin/kisspeptin reseptörü ile etkileştiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, gonadotropin, ovaryum folikülü, kisspeptin reseptörü, sıçan

SS46
Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Ratlarda Testiküler Hasar Üzerine Ürotensin II Agonist ve Antagonistinin Etkileri
Emin Şengül1, Volkan Gelen2, Fikret Çelebi1, Ali Çınar1, Hasan Tarık Atmaca3

1Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Diabetes mellitus (DM) en yaygın görülen kronik hastalıklardan birisidir. DM birçok sistemin yanı sıra testis dokusunda
hasara, sperm sayısında azalmaya ve anormal spermatogenezise neden olmaktadır. Ürotensin II ve Ürotensin II reseptörleri (UTR)
böbrek ve testis dokularında yaygın olarak bulunmaktadır. Bu çalışmada, Streptozotosin (STZ) ile indüklenen DM’de testiküler hasar
üzerine UTR agonist ve antagonistlerinin terapotik etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 50 adet Sprague Dawley cinsi erkek rat 5 gruba ayrılarak (Kontrol, DM, DM+Ago, DM+Anta, DM+Ago+Anta)
kullanıldı. Kontrol grubu haricindeki tüm ratlara 60 mg/kg intraperitoneal (İP) STZ uygulanarak diyabet indüklendi ve diyabet oluşumu
sonrası 6 hafta boyunca kontrol ve DM grubuna günlük %0.9 NaCl çözeltisi İP uygulandı. DM+Ago grubuna 6 hafta boyunca Ürotensin
II agonisti (10nmol/kg-İP) uygulandı. DM+Anta grubuna 6 hafta boyunca Ürotensin II antagonisti Urantide (0.6mg/kg-İP) uygulandı.
DM+Ago+Anta grubuna 6 hafta boyunca Ürotensin-II agonisti (10 nmol/kg-İP) ve Urantide (0.6 mg/kg-i.p.) uygulandı. 6 hafta sonunda
tüm hayvanlar anestezi (tiyopental-sodyum, 50mg/kg) altında servikal dislokasyon ile ötenazi edildi. Ratlardan elde edilen testis do-
kularında gen ekspresyonu ve histopatoloji analizleri yapıldı. Gen ekspresyonu analiz sonuçları ANOVA’da Tukey testi ile değerlendi-
rildi. P<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Cox-2, Tnf-α ve UTR mRNA ekspresyon seviyeleri agonist uygulamasında değişmezken (P>0.05), antagonist uygulama-
sında önemli derecede azaldı (P<0.05) ve DM grubunda önemli derecede arttı (P<0.05). Ayrıca, bu genlerin ekspresyon seviyeleri
DM+Ago+Anta grubunda azaldı (P<0.05). Kontrol grubundaki hayvanlarda testis parankimi normal yapıda gözlemlendi. Fakat DM gru-
bunda ciddi intertubular ödem görüldü. DM+Anta ve DM+Ago+Anta gruplarında seminifer tübüllerdeki ödem ve disorganizasyonun
azaldığı tespit edildi.
SONUÇ: Bu çalışmada Ürotensin II antagonist uygulamasının DM aracılı testiküler hasarı azalttığı belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, Ürotensin II, Reseptör, Urantide
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PS001
Hipotiroidizimdeki Bradikardi Sinus Nodun İntrinsik Olarak Yeniden Modellenmesine Bağlıdır
Sunil Jit R.j. Logantha1, Dilek Ozbeyli2, Joseph Yanni1, Alicia D’souza1, Halina Dobrzynski1, Ozgur Kasımay Cakir2, Mark R. Boyett1

1Manchester Üniversitesi, Kardiyovasküler Bilimler Enstitüsü, Manchester, Birleşik Krallık
2Marmara Üniversitesi,Tıp fakültesi,Fizyoloji Anabilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Hipotiroidizmde (HT) sinüs düğümünün karakteristiklerinin araştırılması ve bradikardi’den sorumlu mekanizmaların ayırt
edilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Sıçanlara (n=18), 15 gün süresince 6-n-propyl-2-thio-uracil intraperitoneal verilerek (10 mg/kg/gün ) hipotiroidi oluştu-
ruldu. Kontrol gruplara taşıyıcı verildi (n=20). Anestezi (Ketamin,100 mg/kg), altındaki hayvanlarda,propranolol (2mg/kg) ve atropin
(1mg/kg) ile otonomik blok öncesi ve sonrasında invivo ECG kayıtları alındı. Ekstrakte edilen kalplerde ise langendorf perfüzyonunda
intrinsik kalp hızı invitro ölçüldü. Sinus düğümü, atrial ve ventriküler voltaj kanal bileşenlerinin mRNA düzeyleri qPCRyöntemi ile be-
lirlendi. İstatistik analizlerde gruplar arasındaki karşılaştırmalarda tek yönlü ANOVA kullanıldı ve veriler ortalama ± standart hata ola-
rak ifade edildi.
BULGULAR: Otonomik blok sonrası invivo intrinsik kalp hızı, HT grubunda 223±9 bpm, kontrol grubunda 404±19 bpm olarak ölçüldü.
İnvitro, intrinsik kalp hızı HT grubunda 186±9, kontrol grubunda 238±7 bpm (P<0.01) olarak ölçüldü. HT’li sinüs düğümünde, önemli
voltaj ritim bileşenlerinin transkripsiyon oranları belirgin şekilde ve verilen % oranlarında azaldı: Funny kanalında (HCN4,79%, P<0.05),
L-tip Ca2+ kanalında (Cav1.2, 66%, P<0.05) ve T-tip Ca2+ kanalında(Cav3.1, 77%, P<0.05). Benzer azalma Ca2+ ritim bileşenlerinde de
gözlendi: sarkoplazmik retikulum Ca2+ ATPaz (SERCA2a, 90%, P<0.01) ve ryanodine reseptör (RyR2, 77%, P<0.05). Sinüs düğümünde
hücre dışına Ca2+ çıkışından sorumlu plazma membran Ca2+ ATPazı (PMCA1), 85% (P<0.05) oranında azaldı. Bu bulgularla uyumlu ola-
rak yapılan siliko analizlerde HCN4’ün 10kb promotör bölgesinde potansiyel tiroit hormonu cevap elementlerini belirledik; ki tiroit
hormonunun SERCA2a’nın promotör bölgesindeki cevap elemanına bağlanarak onun ekspresyonunu düzenlediği bilinmektedir.
SONUÇ: Hipotiroidili sinüs düğümünde HCN4, Cav1.2 ve Cav3.1 transkripsiyon oranlarının azalması, SERCA2a ve RyR2’nin belirgin kaybı
ile birleştiğinde voltaj ve Ca2+ ritim önderodak mekanizmasını değiştirmesi muhtemeldir. Sonuç olarak bu transkripsiyon oranlarının
azalmasına bağlı olarak iyon kanallarının intrinsik olarak yeniden modellenmesi hipotiroidizmdeki bradikardinin nedeni olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi,Sinüs nod, Yeniden modellenme,Bradikardi

PS002
Apelin’in kalp dokusunda atrial natriüretik peptit ekspresyonuna etkisi
Vecihe Nimet İzgüt Uysal1, Nuray Acar2, İlknur Birsen1, Filiz Özcan3, Özlem Özbey2, Hakan Soylu2, Sema Avcı2, Filiz Tepeköy2,
Gökhan Akkoyunlu2, Gültekin Yücel3, İsmail Üstünel2

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ-AMAÇ: Stres kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir etyolojik faktördür. Stres faktörlerinin kalp dokusunda apelin ve atrial nat-
riüretik peptit (ANP) ekspresyonunda artışa neden olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, strese bağlı olarak
kalp dokusunda ekspresyonu artan apelin’in atrial natriüretik peptit yapımına etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 24 adet Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar kontrol (n=8), stres (n=8) ve F13A+stres (n=8) olmak
üzere 3 gruba ayrılmıştır. Stres grubundaki sıçanlara, 28x8x8 cm boyutları olan polipropilen kafeslerde xyphoid kemik hizasına kadar
23oC’deki su içine batırılarak 6 saat süresince suya batırma ve hareketsizlik stresi uygulanmıştır. F13A+stres grubundaki sıçanlara ise
stres öncesinde apelin reseptörünün antagonisti olan F13A intravenöz yolla enjekte edilmiştir. Deneklerin plazma örneklerinde korti-
kosteron düzeyi enzim immünoassay kiti ile ve ANP düzeyi enzim bağlı immünosorbent assay kiti ile ölçülmüş, atriyumdan alınan doku
örnekleri immünohistokimya ve Western blot analizleri için kullanılmıştır. İstatistiksel analiz için Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U test-
leri kullanılmıştır.
BULGULAR: Stres uygulanması atriyumdaki kardiyomyositlerde apelin, hipoksi ile indüklenebilir faktör-1α (HIF-1α) ve ANP ekspres-
yonlarını artırmış, F13A uygulanması sonucunda HIF-1α ve ANP düzeylerindeki strese bağlı artış engellenmiştir.
SONUÇ: Stres koşulları altında ekspresyonu artan apelin’in ANP yapımında etkili olduğu, apelin reseptörünün antagonisti olan F13A’nın
kullanımı ile gösterilmiş olup, apelin’in ANP yapımını artırarak kardiyovasküler homeostasiste rol oynayabileceği ortaya çıkartılmıştır.
Anahtar Kelimeler: suya batırma ve hareketsizlik stresi, apelin, atrial natriüretik peptit
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PS003
Büyüme hormonu kullanımı yüzme egzersizine maruz kalan sıçan kalbinde PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağını etkiler
Orkide Palabıyık1, Pınar Tayfur2, Ebru Taştekin3, Zeynep Banu Doğanlar4, Selma Arzu Vardar2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilin Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilin Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilin Dalı, Edirne
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilin Dalı, Edirne

Giriş-AMAÇ: Recombinant büyüme hormonu (r-GH) yasaklanmış olmasına rağmen bazı sporcular tarafından anabolik ve metabolik
etkileri nedeniyle, performansı arttırmak amacıyla uygunmaktadır. Egzersiz ve r-GH uygulamasının kardiak hipertrofi artışına neden
olduğu bilinmesine rağmen moleküler mekanizma tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada yüzme egzersizi ve r-GH uygulamasının,
1) kardiak hipertrofiyi düzenleyen PI3K/AKT/mTOR ve ERK sinyal yolaklarına 2) sol ventrikül hipertrofisinde etkili mikroRNA21 (miR21)
ve miR133 gen ekspresyon düzeylerindeki değişime etkisinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Etik onay sonrası, Spraque Dawley erkek sıçanlar randomize olarak kontrol (SC, n=9), yüzme egzersizi (SE, n=8), r-GH uy-
gulanan (GH, n=10), yüzme egzersizi ve r-GH uygulanan (SE-GH, n=9) gruplarına ayrıldı. r-GH uygulaması, 8 hafta boyunca 0,3mg/kg/gün
subkutan enjeksiyon şeklinde yapıldı. Yüzme egzersizi, vücut ağırlığının %5’i düzeyinde ağırlık ile, 1 saat/5 gün/8 hafta süresince uy-
gulandı. Sol ventrikül kas dokularında PI3K, AKT, ERK, miR21 ve miR133 gen ekspresyonları real-time PCR ile, PI3K, AKT, ERK ve mTOR
protein ekspresyonları immünohistokimyasal yöntemle incelendi. İmmünreaktivite hafif, orta, güçlü ve çok güçlü olarak skorlandı.
Bulgular, çift yönlü ve tek yönlü ANOVA ve post hoc Tukey test ile değerlendirildi.
BULGULAR: SE-GH grubunun PI3K ve AKT gen ekspresyonlarında SC grubuna göre anlamlı artış saptandı (sırasıyla, 4.45 ve 3.36 kat ar-
tışı, p=0.006, p=0.008). mTOR protein ekspresyonları bakımından GH ve SE-GH grupları, SC grubu ile karşılaştırıldığında, anlamlı artış
görüldü (sırasıyla, p=0.003, p=0.001). ERK gen ve protein ekspresyonları tüm gruplarda benzer bulundu. miR21 gen ekspresyonu SC
grubuna göre GH grubunda artış gösterdi (2.10 kat artışı, p=0.010). miR133 gen ekspresyonuda, SC grubuna göre GH (2.62 kat), SE (2.30
kat) ve SE-GH (1.44 kat) gruplarında artış gösterdi.
SONUÇ: Çalışmada, egzersiz ile beraber r-GH uygulamasının sıçan kalbinde PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağındaki genlerin ekspresyonla-
rını etkilediği ve miR21 ekspresyonunu arttırdığı saptanmıştır.
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenmiştir (TÜBAP-2015-36).
Anahtar Kelimeler: Büyüme hormonu (BH), mikroRNA, kalp, yüzme egzersizi, kardiak hipertrofi

PS004
Sıçanlarda Streptozotosin ile Oluşturulan Deneysel Diyabette Lityum’un Vasküler Düz Kas Hücre Proliferasyonuna Etkisi
Zehra Çiçek, Zehra Gül Koçaklı, Kübra Akıllıoğlu, Ayşe Doğan
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Adana-Türkiye

AMAÇ: Bipolar bozuklukların tedavisinde kullanılan lityumun, nöroprotektif etkilerinin yanında vasküler düz kasta anormal hücre ço-
ğalması üzerine azaltıcı etkisinin olabileceği bildirilmektedir. Diyabetes mellitusta vasküler düz kas hücre proliferasyonunda artış ol-
duğu bilinmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, lityumun streptozotosin ile oluşturulan deneysel diyabet modelinde (STZ-DM) vasküler
düz kas hücre proliferasyonu üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamızda, deney hayvanı olarak 180-200 g ağırlığında Wistar albino erkek sıçanlar kullanıldı. STZ-DM sıçan grubunu
oluşturmak amacıyla, 45 mg/kg streptozotosin kuyruk veninden intravenöz olarak uygulandı. Streptozotosin uygulanan sıçanların 8
hafta boyunca kan şekeri izlendi. Normal sağlıklı ve STZ-DM sıçanların aorta düz kas dokusundan primer hücre kültürü yapıldı. İşlem
sonrası elde edilen hücreler Thoma sayım kamarasında sayılarak mililitredeki hücre sayısı manuel olarak belirlendi. Doksan altılık kül-
tür kabının her kuyusuna eşit sayıda ve homojen olacak şekilde hücrelerin ekimi yapıldı. Yirmi dört saat inkübasyon sonrası her iki
gruptaki hücreler 15 mM lityum klorürle muamele edildi. Yirmi dört saatlik inkübasyon süresinin sonunda hücre çoğalması ve canlı-
lığı, MTT (tetrazolium tuzu 3-[4,5-dimethythiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ile spektrofotometrik olarak değerlendirildi.
Tüm verilerin analizinde SPSS programı kullanıldı. Veriler Student-t testi ile analiz edildi.
BULGULAR: Streptozotosin uygulanan sıçanların 8 hafta boyunca yapılan kan şekeri ölçümlerinde normal sağlıklı sıçanlara göre anlamlı
artış oldu (sırasıyla 127,5 ±2,8 mg/dL, 398,0±2,5 mg/dL; p<0,001). Lityum uygulaması, normal sağlıklı sıçan hücre kültüründe hücre pro-
liferasyonunu artırırken (p<0,01); STZ-DM’de azalttı (p<0,05).
SONUÇ: Lityum’un, STZ-DM vasküler düz kasta oluşan anormal hücre çoğalmasını önleyebileceği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, hücre proliferasyonu, lityum
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PS005
Vasküler Düz Kas Hücre Proliferasyonuna ve İntrasellüler Kalsiyum Düzeyine Nikotin’in Etkisi
Zehra Gül Koçaklı, Zehra Çiçek, Kübra Akıllıoğlu, Halil Şener, Osman Sağlam, Ayşe Doğan
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, ADANA-TÜRKİYE

AMAÇ: Nikotinin, nikotinik asetilkolin reseptörleri aracılığıyla vasküler düz kas hücre (VDKH) proliferasyonunu arttırdığı ya da azalttığı
çalışmalarda rapor edilmektedir. Hücre içi kalsiyum düzeyi artışının proliferasyon için uyarıcı etkisinin olduğu ileri sürülmektedir. Bu
nedenle çalışmamızda, nikotin’in vasküler düz kas hücre proliferasyonu ve serbest sitoplazmik kalsiyum üzerine etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Deney hayvanı olarak Wistar albino 180-200 g ağırlığında erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanların aorta düz kas dokusundan pri-
mer hücre kültürü yapıldı. İşlem sonrası elde edilen hücreler Thoma sayım kamarasında sayılarak mililitredeki hücre sayısı belirlendi.
Doksan altılık kültür kabının her kuyusuna eşit sayıda ve homojen olacak şekilde hücrelerin ekimi yapıldı. Yirmi dört saat inkübasyon
sonrası hücrelere 10 µM, 100 µM ve 1000 µM olacak şekilde nikotin eklendi. Yirmi dört saat sonra hücre çoğalması ve canlılığı, 3-[4,5-
dimethythiazolyl-2]-2,5-diphenyltetrazolium bromide ile spektrofotometrik olarak değerlendirildi. Hücre içi kalsiyum düzeyi mikros-
pektroflorometrik yöntemle ölçüldü. Ölçüm öncesi hücreler 24 mm çapındaki lamellere ekildi. Kalsiyum indikatörü olan Fura 2-AM ile
bir saat süresince muamele edildi. Ölçüm sırasında hücrelere akut olarak 10 µM, 100 µM nikotin ve yüksek konsantrasyonda KCl so-
lüsyonu uygulaması yapıldı. Tüm veriler SPSS programı ile eşleştirilmiş-t testi ve ANOVA yöntemi kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Nikotin 10 µM konsantrasyonda hücre proliferasyonunu değiştirmezken, 100 µM ve 1000 µM’da ise hücre proliferasyo-
nunu anlamlı olarak arttırdı (p<0,05). Kontrol ölçümlerine göre, 10 µM ve 100 µM nikotin uygulaması hücre içi kalsiyumu anlamlı ola-
rak arttırdı (p<0,001).
SONUÇ: Nikotin uygulaması sonucu sağlıklı VDKH proliferasyon artışının hücre içi kalsiyum artışıyla ilişkili olduğu ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Hücre içi kalsiyum, Nikotin, vasküler düz kas.

PS006
Gebe ve Gebe Olmayan Spontan Hipertansif Wistar Albino Siçanlarda L- Name, Dekzametazon ve L-Name+Dekzametazon
Kombinasyonunun Perifer Kan Basincina Etkileri
Gülsüm Bacak1, Muharrem Balkaya2

1Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kadın Doğum Servisi, İzmir
2Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ-AMAÇ: Kronik L-NAME’in her zaman sürdürülebilir bir NO-inhibisyonu oluşturmamakta, ancak dekzametazon (DEXA) ilavesi-
nin L-NAME’in etkisini güçlendirmektedir; ayrıca, hipertansif kişilerde endotel kaynaklı relakzan maddeler-NO salan uyaranlara yanıt
azalmıştır. Çalışma, spontan hipertansif bir Wistar albino sıçanı kolonisinde L-NAME, DEXA ve L-NAME+DEXA’nın sistemik kan ba-
sıncı üzerine etkilerini incelemeyi amaçlamıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada yaklaşık 3 aylık yaşta 62 Wistar albino sıçanla eş zamanlı iki deney gerçekleştirildi. Vajinal sperm kontrolüyle
gebeliği saptanan 33 ve gebe olmayan 29 sıçan rastgele 4’er gruba ayrıldı. Gebeliğin 15. gününde kuyruktan non-invaziv yöntemle
kan basıncı değerleri ölçüldükten sonra gruplara serum fizyolojik (kontrol), L-NAME (150 mg/kg/gün), DEXA (100 µg/kgBW/gün)
veya L-NAME+DEXA (150 mg and 100 µg per kg BW/gün) 5 gün uygulandı. Gebeliğin 19. gününde kan basıncı ölçümü tekrarlandı ve
bireysel metabolik kafeslere alınan hayvanlardan 24-h idrar örnekleri toplandı. Canlı ağırlıklar, 24-h idrar, idrarda protein, kanda gli-
koz ile nekropside bazı organlar ve fetusların ağırlıkları belirlendi. Verilerin ANOVA ve tekrarlayan ölçümler için ANOVA ile değerlen-
dirildi.
BULGULAR: Gebelerde L-NAME’ e göre DEXA ve L-NAME+DEXA uygulaması canlı ağırlıklarda önemli azalmalara neden oldu (Sıra-
sıyla: P=0.021 ve P=0.012). Gebe olmayan dişilerde sadece DEXA uygulanan grubun ortalama canlı ağırlığı kontrollere göre önemli
azalma gösterdi (P=0.042). Popülasyonda sistolik ve diastolik kan basınçları 145-170 mmHg vs 118-135 mmHg değerlerindeydi. Giri-
şimler sadece gebe hayvanlarda diastolic kan basıncını etkiledi (P<0.043). Post hocs DEXA ve L-NAME+DEXA grupları arasındaki farkı
onayladı (P=0.044). Gebe olmayan sıçanlarda girişimlerin kan basıncı üzerine önemli bir etkisi gözlenmedi. Diğer değişkenler üzerine
girişimlerin etkisi hayvanların gebelik durumuna göre farklılık gösterdi.
SONUÇ: Hayvanların hipertansiyon açısından L-NAME, DEXA ve L-NAME+DEXA uygulamalarına dirençli olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: L-NAME, dekzametazon, Wistar albino sıçanları, pregnant ve non-pregnant, kan basıncı
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PS007
Normotermik ve Hipotermik İskemi Hasarı Sonrası Fenoksibenzamin’in Rat Aortasındaki Etkileri
Işık Solak Görmüş1, Raviye Özen Koca1, Hatice Solak1, Zafer Şahin1, Adnan Karaibrahimoğlu2, Niyazi Görmüş3, Selim Kutlu1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Torakoabdominal aort cerrahisi sırasında ve sonrasında spinal kord iskemisine bağlı parapleji gelişebilmektedir. Bu ça-
lışmada rat aortasında invitro oluşturulan iskemi sonrası fenoksibenzamin’in aortada dilatasyon yaparak spinal kord kan akımı üzerine
etkisi olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: 48 adet Wistar Albino cinsi rat 4 gruba (n=12) bölünerek çalışmaya alındı: Kontrol- fenoksibenzamin grubu, iskemik nor-
motermi-hipotermi grubu, iskemik normotermi-hipotermik fenoksibenzamin (tedavi) grubu, fenoksibenzamin sonrası iskemik nor-
motermi-hipotermi (proflaksi) grubu olarak belirlendi. Grup 2, 3 ve 4’de iskemi oluşturmak için H2O2 10-8–10-4M doz aralığında
uygulandı. İskemi süresi 20 dakika olarak belirlendi. Grup 2, 3 ve 4’de organ banyosu ısısı 32°C’ye düşürülerek H2O2 kümülatif olarak
20 dakika içinde verildi, iskemi oluşturuldu. Son dozdan 10 dakika sonra sıcaklık 37°C’ye çıkartıldı ve fenilefrin (FE 10-6M) verildi. Grup
1- 3’de fenoksibenzamin (10 mg/ml) 10-10-10-4M kümülatif olarak verildi. Fenoksibenzamin son dozundan sonra bu gruplarda 10 da-
kika beklendi ve FE (10-6M) uygulandı. Grup 4’de aort striplerinin kendi kasılmasından sonra önce fenoksibenzamin (10-6M), 10 da-
kika sonra FE verilip kontraksiyonlar kaydedildi. Kasılmalar plato çizince sıcaklık 32°C’ye düşürülüp H2O2 kümülatif olarak 20 dakika
içinde verilerek iskemi oluşturuldu. Daha sonra sıcaklık 37°C’ye getirilerek tekrar FE (10-6M) verilerek kontraksiyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Grup1’de ilk FE’ye bağlı kontraksiyonların fenoksibenzamin sonrası giderek inhibe olduğu saptandı (p<0,05). Grup2’de is-
kemik hipotermi sonrası 10-4,-5,-6M H2O2 ile spontan kasılmanın anlamlı inhibisyonu izlendi (p<0,05). Grup 3’de ilk FE ile oluşan ka-
sılmanın inhibisyonunun iskemik hipotermi ve sonrasında fenoksibenzamin ile devam ettiği ve son FE ile anlamlı kontraksiyon olmadığı
saptandı (p<0,05). Grup 4’de fenoksibenzamin sonrası ilk FE ile ve iskemik hipotermi sonrası da son FE ile anlamlı kontraksiyon olduğu
saptandı (p<0,05).
SONUÇ: Hipotermi ve fenoksibenzamin vazodilatasyona sekonder kan akımı artışı ile rat aortasında oluşturulan iskemik hasarı önle-
yebilir. Bu nedenle torakoabdominal aort cerrahisi sırasında oluşan spinal kord iskemisini önlemede alternatif bir tedavi olarak düşü-
nülebilir.
Anahtar Kelimeler: Fenoksibenzamin, rat aort, iskemik hasar, hipotermi, izole organ banyosu

PS008
Egzersizde Artan Yükün Kalp Hızı Toparlanmasına ve İstirahatte Pozisyona Bağlı Manevraların QT Dispersiyonuna Etkileri
Elif Yaman1, Ümi̇t Şener2, Şeref Alpsoy3, Pınar Çelebioğlu1, Hasan Erdoğan2

1Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyovasküler Fizyoloji Bilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ

GİRİŞ-AMAÇ: Kalp Atımı Toparlanma Hızı (KATH), maksimal egzersizdeki kalp hızından, toparlanmanın 1. 2. ve 3. dakikalardaki kalp hız-
larının çıkarılması ile elde edilir. KATH’ın normalin altındaki değerleri, miyokart enfarktüsü, diyabetes mellitus gibi hastalıklarla ilişkili
bulunmuştur. EKG deki en uzun QT mesafesi ile en kısa QT mesafesi arasındaki farka, QT dispersiyonu denir. QT dispersiyonu ventri-
küler aritmi belirtecidir. QT dispersiyonunun iskemik kalp hastalığında, dilate ve hipertrofik kardiyomiyopatilerde, ve hipertansiyonda
artmış kardiyovasküler mortalite ve morbidite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda sağlıklı bireylerde kademeli olarak arttırı-
lan yükün kalp hızı toparlanmasına etkisinin ve pozisyona bağlı manevraların QT dispersiyonuna nasıl etki ettiğinin araştırılması amaç-
lanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda sağlıklı erkek bireylere (n=20, 19,9±2,1 yaşında, 75,1±9 kg) farklı zamanlarda treadmilde i)serbest efor, ii)10
ve iii)20 kg yüklü efor testleri uygulanmış, her birinde ulaşılan maksimum kalp hızlarından 1. 2. ve 3. dakikalardaki kalp hızları çıkarı-
larak KATH hesaplanmıştır. Sağlıklı bireylerin pozisyona bağlı manevralarının (a)sırt üstü yatış, b)sağa yatış, c)sola yatış, d)oturuş,
e)ayakta) kalbin QT dispersiyonuna nasıl etki ettiği, EKG kayıtlarından QT mesafeleri ölçülerek Bazett’s formülüne göre hesaplandı. İsta-
tiksel karşılaştırmada Tukey testi kullanıldı.
BULGULAR: Sağlıklı erişkin bireylerde kademeli olarak uygulanan yük artışları ile yapılan efor testleri KAHT’ı değiştirmedi (1. dakika
KATH; i=25.59±7.60, ii=25.27±6.15, iii=26.09±10.19 atım/dakika). Sağlıklı erişkin bireylerde pozisyona bağlı manevraların, QT disper-
siyonunda anlamlı bir değişikliğe neden olmadı (a=40.43±4.21, b=40.00±6.12, c=42.13±5.00, d=42.13±4.78, e=41.96±4.16). Aynı za-
manda atrial aritmi için bir belirteç olan P dispersiyonlarında da bir değişiklik görülmemiştir.
SONUÇ: Sonuçlar sağlıklı bireylerin vücutlarına kademeli olarak arttırılarak yüklenen yük ile uygulanan efor testlerinin sonuçlarında
artan yükün KAHT ile bir ilişkisi olmadığını gösterdi. Çalışmamızda pozisyona bağlı manevralarının QT dispersiyonunda anlamlı bir de-
ğişikliğe sebep olmadığından ventriküler aritmiye de sebebiyet vermeyecekleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Kalp Atımı Toparlanma Hızı (KATH), QT Dispersiyonu
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PS009
Merkezi Olarak Enjekte Edilen Oreksin’in Kardiyovasküler Etkilerinde Merkezi Siklooksijenaz ve Lipooksijenaz Yolaklarının
Aracılığının Araştırılması
Gökçen Güvenç, Leman Gizem İlhan, Burçin Altınbaş, Begüm Aydın, Nasir Niaz, Murat Yalçın
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ-AMAÇ: Oreksin A (OA) hipotalamik bir nöropeptittir, merkezi olarak uygulandığında oluşturduğu pressör yanıta kendi reseptör-
lerinin yanı sıra merkezi histaminerjik ve kolinerjik sistemin de aracılığı olduğu bilinmektedir. Laboratuvarımızda yaptığımız çalışma-
larda, araşidonik asit (AA) ve metabolitlerinin de OA’nın etki mekanizmasına benzer şekilde kardiyovasküler yanıtlar oluşturduğunu
gösterdik. Bu benzerliklerden yola çıkarak, çalışmamızda, OA’nın kardiyovasküler etkilerinde merkezi siklooksijenaz (COX), COX ürün-
lerinden prostaglandin (PG) E, D ve F2a ve lipooksijenaz (LOX) yolağının aracılığını göstermeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmada erkek 85 adet Sprague Dawley sıçan kullanıldı. İlk olarak intraserebraventriküler(i.s.v) yolla uygulanan deği-
şik dozlardaki OA’nın kardiyovasküler etkileri araştırıldı. OA’nın oluşturduğu kardiyovasküler etkilerde COX, PGE, PGD, PGF2a ve LOX
yolağının aracılığını göstermek için, OA enjeksiyonundan 5 dakika önce i.s.v. yolla seçici olmayan COX inhibitörü ibuprofen, PGE ve PGD
reseptör antagonisti AH6809, PGF2a reseptör antagonisti PGF2a dimethylamine (PGF2aDMA) ve seçici olmayan LOX inhibitörü NDGA
ön tedavileri yapıldı ve OA uygulamasından sonra 60 dakika süreyle kardiyovasküler parametreler kaydedildi. Değerler 5 ayrı hayvana
ait ölçümün ortalama±standart hatası olarak verildi. İstatiksel değerlendirme RM-ANOVA posthoc Benforoni testiyle yapıldı. p<0,05
istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. Gruplar (n=5/grup) aşağıdaki gibi oluşturuldu: %0,9 Tuzlu su; Oreksin(0,75, 1,5, 3nmol); %30
DMSO; Tuzlu su + Tuzlu su; Tuzlu su + Oreksin; DMSO + Tuzlu su; DMSO + Oreksin; İbuprofen + Tuzlu su; İbuprofen + Oreksin; NDGA
+ Tuzlu su; NDGA + Oreksin; AH6809 + Tuzlu su; AH6809 + Oreksin; PGF2aDMA + Tuzlu su; PGF2aDMA + Oreksin.
BULGULAR: Merkezi olarak uygulanan OA doza ve zamana bağlı olarak kan basıncı ve kalp atım sayısında artışa neden oldu. İbupro-
fen ön tedavisi OA’nın oluşturduğu kardiyovasküler yanıtları tamamen bloke ederken, AH6809, PGF2aDMA ve NDGA ön tedavileri
OA’nın oluşturduğu kardiyovasküler etkileri kısmen inhibe etti.
SONUÇ: Elde ettiğimiz veriler OA’nın pressör ve taşikardik bir kardiyovasküler yanıt oluşturduğunu ve bu yanıtlara COX yolağının ta-
mamen, PGE, PGD, PGF2a ve LOX yolaklarının kısmen aracılık ettiğini göstermektedir.
Bu çalışma TÜBİTAK (214O728) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lipooksijenaz, Oreksin A, Prostaglandin D, Prostaglandin E, Prostaglandin F2a, Siklooksijenaz

PS010
Akut İskemik İnme Hastalarında Plazma Aterojenite İndeksi ve Lipit Profili Değerleri
Ali Ziya Karakılçık1, Gül Şahika Gökdemir2, Hakim Çelik1, Mehmet Tahir Gökdemir3

1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ-AMAÇ: İnme, mortalite ve morbiditeye neden olan en önemli serebrovasküler hastalıklardan biridir. İskemik inmede oluşan ser-
best radikaller oksidatif hasar yolu ile lipit ve lipoproteinleri hasarlayarak beyin kan akımının bozulmasına neden olabilir. Düşük dan-
siteli lipoprotein-kolesterol artışının, kardiyovasküler sistem için önemli bir risk olduğu bilinmektedir. Son çalışmalar plazma aterojenite
indeksinin vasküler hasar ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, akut iskemik inmeli hastalarda plazma aterojenite indeksi ile
lipid profili değerlerini araştırmak amacı ile yürütüldü.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine gelen 51 iskemik inme has-
tası ile 49 sağlıklı kişi (kontrol) alındı. Hasta grubu ortalama 68.39±11.83, kontrol grubu ise 65±9.95 yaşındaydı. İskemik inme ve kont-
rol grubunda sistolik ve diastolik kan basıncı, trigliserit (TG), total kolesterol (KOL), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (YDL-K),
düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (DDL-K) düzeyleri ile TG/HDL-K ve TKOL/HDL-K oranı değerleri belirlendi. Veriler SPSS programı
ile analiz edildi.
BULGULAR: Sağlıklı kontrollere göre inme grubunda TG (p=0,049), CHOL (p=0,023) ve LDL (p=0,050) değerleri ile plazma aterojenite
indeksi TG/HDL-K (p=0.004) ve TKOL/HDL-K (p=0.004) değerlerinin yükseldiği, HDL (p=0,042) düzeyinin azaldığı, ancak sistolik ve di-
astolik kan basıncı değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı (p>0.05) belirlendi.
SONUÇ: İskemik inme grubunda HDL değerlerinin azaldığı, CHOL, LDL, TRG, KOL/HDL-K ve TRG/HDL-K değerlerinin ise arttığı gözlem-
lendi. Bu verilere göre, HDL azalması ile LDL, CHOL, TRG, TKOL/HDL-K ve TRG/HDL-K artışının akut iskemik inme ve diğer serebrovas-
küler hastalıklar için önemli risk faktörleri olabileceği, laboratuvar belirteci olarak serum aterojenite indeksinin de kullanılabileceği
düşünüldü. Yine de iskemik inme hastalarında aterojenik indeksi değerlendirebilmek için ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından (No:12105) kısmen desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İskemik inme, Plazma aterojenite indeksi, Lipit profili



53

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
42. Ulusal Fizyoloji KongresiDüzce Üniversitesi Kongre Merkezi05-08 Eylül 2016

PS011
Nifedipin’in İskemi/Reperfüzyon Hasarlı Rat Kalp Glutatyon Redüktaz Enzimi ÜzerindekiEtkisinin incelenmesi
Ersen Eraslan1, Deniz Ekinci2, Ayhan Tanyeli1, Murat Şentürk3

1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Samsun, Tükiye
3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ağrı, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, İskemi / Reperfüzyon (I/R ) ve I/R hasarlı sıçanlarda nifedipin ilacının sıçan kalp dokusu glutatyon
redüktaz (GR) enzimi üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Kontrol, sham, I / R ve nifedipin + I / R aşağıdaki gibidir: 250-300 gram ağırlığında toplam 30 erkek Wistar albino sıçan-
dan eşit ve rastgele dört gruba ayrıldı. Son grupta, nifedipin intraperitonal iskemi periyodundan önce 4 mg / kg dozda uygulanmıştır.
Kalp dokuları bilateral I / R sürecinin ardından çıkarıldı. GR enzim aktivitesi doku düzeyleri ölçüldü. Enzimatik aktivite bir spektrofoto-
metre ile Beutler yöntemi ile ölçülmüştür. Deney sistemi, 0.5 mM EDTA, 3.3 mM GSSG ve 0.1 mM NADPH içeren 100 mM Tris- HCl tam-
ponu pH 8.0, içeriyordu.
BULGULAR: Dört farklı deneme grubunda GR enzimi için spesifik aktivite değerleri belirlendi. Kontrol grubu 0.187 ± 0.006 EU/mg pro-
tein, sham grubu 0.162 ± 0.004 EU/mg protein, I/R grubu 0.220 ± 0.008 EU/mg protein ve nifedipin + I/R grubu 0.160 ± 0.005 EU/mg
protein olarak belirlendi.
SONUÇ: Sonuç olarak yaptığımız uygulamalardan glutatyon redüktaz enziminin aktivitesinin en çok nifedipin +I/R grubunda azaldığı be-
lirlendi. Nifedipin +I/R grubundaki aktivite değerinin kontrol grubuna göre yaklaşık % 20 oranında anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir
(p≤0.05).
Anahtar Kelimeler: Böbrek iskemi reperfüzyon, Glutatyon Redüktaz, Nifedipine

PS012
Polikistik Over Sendromunda Myokardial Değişiklikler Üzerine Eksenatid Tedavisinin Etkileri
Burcu Kırımhan1, Nigar Vardı2, Azibe Yıldız2, Sedat Yıldız1, Ergül Alçin3

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye,
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Polikistik ovaryum sendromu’nun (PKOS) metabolik karakteristiklerini insülin direnci, obezite, tip II diyabet ile lipit ano-
malileri oluşturmaktadır. Özellikle, insülin direnci kardiyovasküler hastalıklara eğilimde önemli bir risktir. Eksenatid (Exe-4), doğal bir
GLP-1 antagonistidir ve insülin direncinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, miyokardiyal doku üzerine PKOS’un etkileri ve
PKOS ile ilişkili miyokardiyal hasar üzerine Exe-4 ‘in tedavi edici etkilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.
YÖNTEM: Sıçanlar Kontrol, Çözücü, PKOS ve PKOS+Exe-4 olmak üzere dört gruba ayrıldı. PKOS modeli oluşturmak için 21 günlük Spra-
gue Dawley sıçanlara, DHEA 6 mg/100 g/ 0.2 ml susam yağında çözülüp, subkutanöz verilerek PKOS grubu oluşturulurken, Çözücü gru-
buna 0.2 ml susam yağı verildi. PKOS grubunda ağırlık artışı, HOMA-IR artışı, östrus döngü bozuklukları ve ovaryumda kistik yapıların
oluşması gözlendi. İnsülin direnci gelişen sıçanlara 4 hafta boyunca Exe-4 10μg/kg/gün intraperitonel olarak verildi. Kardiyak hasar, aşa-
ğıdaki kriterler kullanılarak yapıldı; eozinofilik sitoplazmalı ve piknotik nükleuslu kardiyomiyositler, sitoplazmik vakuolizasyon ve kar-
diyomiyosit disorganizasyonu. Histolojik değişiklikler ve kaspaz-3 immünreaktivitesi lezyon derecesine göre 0 ile 3 arasında
derecelendirildi.
BULGULAR: Histolojik değerlendirmede, PKOS grubunda kardiyomiyositlerde disorganizasyon ve intrasitoplazmik vakuolizasyon göz-
lendi. Ayrıca, normal myokardial lifler arasına yerleşen piknotik ve heterokromatikleşmiş nükleuslu eozinofilik hücreler ayırt edildi.
Exe-4 uygulanması ile miyokardiyal yapı düzelmesine rağmen, lezyonlar tamamen ortadan kalkmadı. Histolojik değişiklikler yönünden
PKOS ile PKOS+Exe-4 grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Immünohistokimyasal analizler, PKOS gru-
bunda miyokardiyal kaspaz 3 protein ekspresyonunda Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı artış olduğunu
göstermiştir (p<0.005). Exe-4 tedavisi PKOS grubu ile karşılaştırıldığında kaspaz 3 protein ekspresyonunda istatistiksel olarak anlamlı
bir değişiklik olmadı (p>0.05).
SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları Exe-4 tedavisinin PKOS ile indüklenmiş miyokardiyal hasarı kısmen düzelttiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: PKOS, Miyokardiyal hasar, Eksenatid
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PS013
Renal iskemi/reperfüzyonu takiben gelişen kalp hasarında salusin-α and salusin-β’ nın etkisi
Murat Çakır1, Aslı Taşlıdere2, Halil Düzova1, Güler Orhan1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilimdalı, Malatya.
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilimdalı, Malatya.

AMAÇ: İskemi reperfüzyon (İ/R) hasarı hipoksik organın yeniden oksijenlenmesiyle oluşan hasar olarak bilinir. İ/R hasarında lokal doku
hasarıyla birlikte diğer organlar da hasara uğrayabilmektedir. Akut böbrek hasarındaki yüksek mortalite özellikle kalp, karaciğer gibi
böbrek dışı organlarda görülen hasarla ilişkilidir. Biz bu çalışmada böbrek ve kalpte eksprese edilen ve kalp İ/R hasarına karşı koruyucu
olan salusin-α ve salusin-β’ nın renal İ/R ile oluşan kalpteki uzak doku hasarına etkisini araştırdık.
YÖTEMLER: Sprague Dawley sıçanlar (n=53) 6 gruba bölündü (Kontrol, I/R, I/R+salusin-α 1 μg/kg, I/R+salusin-α 10 μg/kg, I/R+salusin-
β 1 μg/kg, I/R+salusin-β 10 μg/kg). İ/R modelinde sağ böbrek diseke edilerek sol böbreğe 1 saat iskemi ve 23 saat reperfüzyon uygu-
landı. Tedavi gruplarına iskeminin başlangıcında 1 ve 10 μg/kg salusin-α, 1 ve 10 μg/kg salusin-β subkütan olarak uygulandı.
Reperfüzyondan sonra hayvanlar sakrifiye edildi. Deney süresi sonunda sıçanlardan kalp örnekleri alındı. Örnekler rutin doku takip iş-
lemlerinden geçirildi ve parafine gömüldü. Bloklardan 5µm kalınlığında kesitler alındı. Kesitlere histopatolojik incelemeler için Hema-
toksilen-Eozin (H-E) boyama metodu uygulandı. Hazırlanan preparatlar Leica DFC 280 ışık mikroskobu ve Leica QWin Plus analiz sistemi
kullanılarak incelendi.
BULGULAR: Kontrol grubunda kalp dokusu normal histolojik görünümde izlendi. İskemi grubunda ise bazı histolojik değişiklikler tes-
pit edildi. Bu histopatolojik değişiklikler, eozinofilik sitoplazmalı ve piknotik nükleuslu hücreler, mononükleer hücre infiltrasyonu, in-
trasitoplazmik vakuolizasyon, vasküler konjesyon, nekroz ve hemoraji gözlendi. Özellikle salusin-β gruplarında olmak üzere bu histolojik
değişikliklerin I/R+salusin-α 1 μg/kg, I/R+salusin-α 10 μg/kg, I/R+salusin-β 1 μg/kg, I/R+salusin-β 10 μg/kg gruplarında belirgin dere-
cede azaldığı tespit edildi.
SONUÇ: Bu çalışmada salusin-α ve salusin-β böbrek İ/R ile oluşan kalpteki uzak doku hasarını düzelterek koruyucu etki gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Salusin-α, salusin-β, renal, iskemi/reperfüzyon, uzak doku hasarı

PS014
Metotreksat ile İndüklenmiş Kardiyak Hasar Üzerine Alfa-Lipoik Asitin Koruyucu Etkileri
Azibe Yıldız1, Kevser Tanbek2, Elif Özerol2, Nigar Vardı1

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Metotreksat (MET), çeşitli malignitelerin ve otoimmün hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. İyileştirici po-
tansiyeli ile birlikte, bazen çoklu organ toksisitesine eşlik eden MET’in, uyardığı toksisite mekanizmaları tam olarak tespit edilmemiş-
tir. Alfa-lipoik asit (ALA) oksidatif hasar ve inflamasyona karşı dokuları koruyan güçlü bir antioksidandır. Bu çalışma, MET ile indüklenen
kardiyak hasar üzerine ALA’nın koruyucu etkilerini araştırmak amacıyla tasarlandı.
YÖNTEM: Çalışmada 28 adet 10-12 haftalık ve 200-300 gr ağırlığında Wistar albino dişi sıçan 4 gruba ayırıldı; kontrol, ALA, MET ve
MET+ALA. ALA (50mg/kg), deney süresince her gün (24 gün) intraperitonal yolla uygulandı. MET (20mg/kg) 21. günde tek doz şeklinde
intraperitonal olarak verildi. Deney sonunda miyokardiyal doku histolojik değişiklikler (yoğun eozinofilik sitoplazmalı ve piknotik nük-
leuslu kardiyomiyositler ve kardiyomiyosit disorganizasyonu) ve kaspaz 3 immünreaktivitesi yönünden değerledirildi. Ayrıca doku MDA
seviyesi ölçüldü.
BULGULAR: Kontrol ve ALA gruplarında, hafif düzeydeki değişiklikler dışında, kalp dokusu normal histolojik görünümdeydi. MET gru-
bunda kardiyomiyositlerde organizasyon bozukluğu ve yoğun eozinofilik sitoplazmalı-piknotik nükleuslu kardiyomiyositler izlendi. Hi-
stopatolojik skorlar yönünden, kontrol grubu ile MET grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). MET
grubunda izlenen histopatolojik değişikliklerin, ALA uygulanan MET grubunda azaldığı, bu azalmanın kardiyomiyositlerdeki disorgani-
zasyon bakımından, istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (P<0.05). İmmünohistokimyasal değerlendirmede, kontrol grubuna ait
miyokardiyal dokuda hafif düzeyde kaspaz-3 ekspresyonu gözlendi. Diğer yandan, kaspaz-3 ekspresyonunun MET grubunda kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak arttığı tespit edildi (P<0.05). ALA uygulamasının kaspaz-3 ekspresyonunu MET grubu ile karşılaştırıl-
dığında istatistiksel olarak önemli düzeyde azalttığı saptandı (P<0.05). Oksidatif stres belirteci olarak kullanılan MDA, MTX grubunda
kontrol gubuna göre artmış olarak tespit edildi. Ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). MTX uygulanan gruba
ALA verilmesi MDA düzeyini etkilemedi.
SONUÇ: ALA verilmesi, MTX’in neden olduğu kardiak doku hasarını histolojik düzeyde azaltırken, oksidatif stresi değiştirmedi. Bu ne-
denle çalışmanın sonuçları, ALA’nın miyokardiyal doku üzerindeki koruyucu etkisini, antioksidan mekanizmasından farklı bir meka-
nizma ile gösterdiğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alfa-lipoik asit, Metotreksat, Kardiyak hasar
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PS015
Yeni In-vivo Anjiyogenez Modeli:”Pecten Oculi”
Sedat Develi1̇, Yasin Ilgaz2

1GATA, Anatomi AD, Ankara, Türkiye
2GATA, T.Histoloji ve Embryoloji AD, Ankara, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Pecten oculi, kuşların bulbus oculi’sinde yer alan, damar kıvrımlarından oluşan vasküler bir kesedir. Bu çalışmada, pec-
ten oculi’nin, in-vivo anjiyogenez modeli olarak kullanılabilip kullanılamayacağını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Pecten oculi’nin gelişimi döllenmiş tavuk yumurtalarında 5. günde başlar ve 17-18. günlerde tamamlanır. Bu nedenle;
anjiyogenez üzerine etkinliği önceden kanıtlanmış maddeler gelişimin 6. gününde albumen içine enjekte edilmiştir. Verilen maddele-
rin önceden kanıtlanmış etkileri, damardan oluşan bu kesenin gelişimi üzerinde incelendi, in-vivo model olarak kullanılabilirliği de-
ğerlendirildi. (+) anjiyogenik madde olarak Na-nitrit (0,5 ml 80mM stok solüsyon), Nitrogliserin (6mg/0,5 ml), Adenozin (2,5mg/0,5 ml)
ve etanol (0,5ml-%98); (-) anjiyogenik madde olarak Heparin (1500 IU/0,5 ml), Heparin+Kortikosteroid kombinasyonu (2500 IU/0,5 ml+5
mg/0,5 ml), D3 vitamini (1666Iu/0,5ml) kullanıldı. Kontrol grubuna herhangi bir madde enjeksiyonu yapılmamıştır. Her grupta 8 döl-
lenmiş yumurta kullanıldı. Sakrifikasyon 19. günde yapıldı, sonrasında pecten oculi, histolojik olarak incelendi. Anjiyogenez vasküler
kesenin oluşup oluşmamasına, oluşmuş ise kontrol grubuna göre damar çapı, vasküler alan indeksi, bazal membran kalınlığı ile de-
ğerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kontrol grubuna göre; embriyo gelişimi, pecten oculi varlığı, kıvrım sayısı, damar çapı, vasküler indeks, bazal membran ka-
lınlığı ve pigmentasyon açısından (+) anjiyogenik grupta iyi gelişmiş embriyolar benzer kıvrım sayısı saptandı. Vasküler alan indeksi, bazal
membran kalınlığı, damar çapı ve pigmentasyon miktarı çok fazla idi (p<0.05). (-) anjiyogenik olarak heparin+kortikosteroid verilen
örneklerde embriyo gelişimi olmadı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında düşük doz heparin ve D3 vitamini gruplarında daha az geliş-
miş embriyolar gözlendi. Kıvrım sayısı, pigmentasyon, damar çapı ve sayısı azdı (p<0.05).
SONUÇ: Örnek sayısı az olmasına rağmen, elde edilen bulgular pecten oculi’nin in-vivo anjiyogenez modeli olarak kullanılabileceğini
göstermektedir. Pecten sadece vasküler yapılardan oluştuğu için, damarların oluşması, olgunlaşması, çapı, bazal membran kalınlığı ve
vasküler alan indeksi değerlendirilebilir faktörlerdir. CAM modeli ile karşılaştırıldığında uygulama daha kolaydır. Verilen ajanlar embriyo
tarafından metabolize edildiği için elde edilen bulguların daha anlamlı olduğunu anjiyogenez çalışmalarında kullanışlı olabilecek bir ana-
tomik yapı olduğunu öngörmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Pecten Oculi, Anjiyogenez, In-vivo Anjiyogenez Modeli

PS016
Erkek ve overiyektomize dişi sıçanlarda kısa ve uzun dönem genistein uygulamasının iskemi ve reperfüzyon aritmileri üzerine et-
kisi
Didem Ekşioğlu1, Firdevs Erim1, Ömer Bozdoğan1, Oğulcan Talat Özarslan1, Hayriye Soytürk Orallar3, Salih Tunç Kaya2, Selçuk
Yaşar1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Bolu
2Düzce Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Düzce
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü

AMAÇ: Genistein kadınlarda menapoz sonrası oluşan semptomları azaltmak için kullanılan bir fitoestrojendir. Menapoz sonrası dö-
nemde kadınlarda kardiyovasküler hastalıklara karşı direnç azalmakta ve korener arter tıkanması sonucu ani ölümler artmaktadır. Bu
çalışmada genisteinin iskemi ve reperfüzyon aritmileri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmada 64 dişi, 12 erkek 6-7 aylık sıçan kullanıldı. Bir grupta genistein yedi gün süreyle hergün 100ug/kg dozda intrape-
ritonal olarak uygulandı. Diğer bir grupta ise genistein hemen miyokardiyal reperfüzyondan önce 1mg/kg dozda akut olarak uygu-
landı. Sıçanlarda miyokardiyal iskemi, sol koroner arter (LAD) altı dakika bağlanarak ve reperfüzyon bu arter gevşetilerek oluşturuldu.
Aritmi tipi ve süreleri, kan basıncı değerleri tek yönlü ANOVA ile değerlendirildi. Bu çalışmada hayvanlar üzerinde yapılan tüm işlem-
ler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayvan Araştırmaları etik kurulunca onaylandı (etik kurul numarası; 2012/49, 2014/30).
BULGULAR: Reperfüzyondan hemen önce genistein verilen overiyektomi grubunda reperfüzyonla uyarılan ventriküler aritmiler sham
yada overiyektomi işlemi yapılmayan kontrol grubuna göre düşük bulundu (p<0,05). Uzun dönem genistein uygulaması iskemi ve re-
perfüzyonla uyarılan aritmiler üzerine anlamlı etkili olmadı. Genistein uzun dönem uygulamada ve reperfüzyondan hemen önce ve-
rildiğinde kan basıncı ve kalp atım sayısını anlamlı olarak değiştirmedi.
SONUÇ: Reperfüzyondan hemen önce genistein verilen sıçanlarda reperfüzyonla uyarılan ventriküler aritmilerin sadece overiyektomi
yada taklit overiyektomi yapılan hayvanlara göre daha az olması, bu etkinin genisteine değil, önceden yapılan cerrahi operasyonun ön-
koşullayıcı etkisine bağlı olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma Abant İzzet Baysal Üniversitesi araştırma fonunca desteklenen iki araş-
tırma projesinden çıkartılmıştır (Proje numaraları: 2013.03.01.598; 2015.03.01.816).
Anahtar Kelimeler: miyokardial iskemi, reperfüzyon, fitoestrojen, aritmi
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PS017
Doksorubisin Tarafından AMPK’in İnhibisyonuyla Kardiyomiyositlerdeki Ölüm Artışında TLR4’ün Rolü
Celal Güven1, Eylem Taşkın Güven2, Melda Sarıman3, Zeliha Emrence3, Sema Sırma Ekmekçi3, Neslihan Abacı3, Handan Akçakaya4

1Biyofizik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi-TÜRKİYE
2T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
3İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Bölümü,
4Biyofizik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

AMAÇ: Doksorubisin (DOK), kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan antikanser bir ilaç olup, kalp gibi bir çok dokuda toksik etkiye
sebep olur. DOK, mitokondriyal enerji üretiminin azalmasına ek olarak, AMP ile aktive olan kinaz (AMPK) sisteminin baskılanması kalp
kası hücrelerinde enerji açığının artmasına ve apoptozis sürecinin hızlanmasına katkı sağlıyor olabilir. AMPK de hücre sağ kalım ve
ölüm sistemleri ile yakından ilişkili bir proteindir. DOK’ un AMPK’ ı baskılar. Fakat, bu inhibisyonun nasıl gerçekleştiği konusuna deği-
nilmemiştir. Bu çalışmamızın amacı; DOK kaynaklı kalp yetmezliğinde AMPK’ nin TLR4 ve/veya mTOR aracılığıyla baskılandığı araştırı-
lacaktır.
YÖNTEM: Çalışmada, H9c2 kalp kası hücre hattı kullanılarak kontrol, DOK, DOK +TLR4 inhibitörü (Resatorvid, DT), DOK+mTOR inhibi-
törü (rapamisin, DR) ve DOK +TLR4+ mTOR inhibitörleri (DRT) olmak üzere 5 deney grubu oluşturuldu. Proteinlerin ve genlerin ifade-
leri Western blotlama ve qRT-PCR ile ve kalp kası hücrelerinin apoptozis durumları TUNEL ve aktif kaspaz-8 miktarı için FITC-IETD-FMK
yöntemleri kullanıldı. Tek yönlü ANAVO testi kullanıldı. BULGULAR: TLR4 protein ifadesi DOK grubun da azalma, DR ve DT gruplarında
ise artma gözlendi. DOK grubunda AMPK ve PAMPK protein ifadesinin azaldı, DR grubunda AMPK ve DR, DT ve DRT gruplarının PAMPK
miktarı arttı. DOK grubunun sitokrom-c protein miktarı attı. DR, DT ve DRT gruplarına ait sitokrom-c miktarı sitokrom-c miktarı ise
azaldı.TUNEL pozitif ve aktif kaspaz-8 hücre sayıları DOK grubunda artma gösterirken, DR, DT ve DRT gruplarında azaldı.
SONUÇ: DOK’ nin neden olduğu kalp kası hücre kayıplarında AMPK’ ının TLR4 reseptörü üzerinden baskılayıp, hücre içi MAPK yolağı
ile enerji stresine neden olarak apoptotik yolağın başlatılması önemli rol oynar. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114S118 no’ lu proje
olarak desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, Apoptozis, AMP-ile aktive olmuş kinaz, Enerji stresi, Kalp kası, TLR-4 reseptörü

PS018
Reperfüzyon sırasında gelişen kan akımı heterojenitesinin Laser Speckle Görüntüleme tekniği ile değerlendirilmesi
Gülsüm Karduz1, Kübra Vardar1, Uğur Aksu1, Fevzi Toraman2

1İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: İskemiden sonra gerçekleşen reperfüzyon süreci lokal mikrovasküler kontrol mekanizmaların bozulmasına neden ol-
maktadır. Bozulan kontrol mekanizmaları perfüzyon heterojenitesine yol açmaktadır. Şimdiye kadar Laser Speckle Görüntüleme (LSI)
tekniği kullanılarak reperfüzyon heterojenitesi ile ilgili yapılan çalışmalar sadece deneysel olarak böbrek üzerine gerçekleştirilmiştir.
Çalışmamızda insan deri mikrodolaşımında, uzayan iskemi süresi ile reperfüzyon heterojenitesi arasındaki ilişki LSI tekniği kullanılarak
gösterilmiştir.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 25±5 yaşında olan sağlıklı erkek ve kadın (n=11) gönüllüler kullanıldı. Her gönüllünün sağ kollarına bağla-
nan cuff ile basınç uygulanarak iskemi oluşturuldu. İskemi süreci eşzamanlı olarak aynı koldaki işaret parmağına bağlanan puls trans-
düseri ile teyit edildi. Gönüllülere 30-45 ve 60 sn’lik iskemi süreçleri uygulanarak gruplar oluşturuldu. Her iskemi sürecinin sonunda
1’er dakikalık reperfüzyon sağlandı. Tüm bu süreçlerde bireylerin el dış yüzeylerinden perfüzyon görüntüleri LSI cihazı ile kaydedildi.
Ayrıca perfüzyon heterojenitesinin belirlenmesi için histogram analizleri yapıldı. Tüm rakamsal değerler, ortalama ± standart sapma
olarak verildi. Students’ t-testi ve ANOVA kullanılarak analizler yapıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Başlangıç perfüzyon değeri 355.2±30.1 PU olarak tespit edildi. Puls alınamayan iskemi sürecinde ise perfüzyon değeri
28.7±1.7 PU olarak ölçüldü (p<0.001). Otuz-45 ve 60 saniyelik iskemi gruplarına ait maksimum perfüzyon değerleri sırasıyla
408.3±60.5(p>0.05), 422.2±60.8 (p>0.05) ve 479.2±86.0 PU (p>0.05) olarak ölçüldü. Buna rağmen, başlangıç düzeyine göre maksi-
mum perfüzyonun % değişimi sırasıyla 61.8±17.3, 21.8±8.5 (p<0.05; 30 sn iskemi grubuna göre) ve 20.8±7.4 (p<0.05; 30 sn iskemi gru-
buna göre) ölçüldü. Reperfüzyonun 1 dk sonundaki yüzdelik değerleri karşılaştırıldığında 30 sn’lik grup ile (41.8±12.1) 45 sn’lik grup
arasında (8.9±6.4) anlamlı fark bulundu (p<0.05). Ayrıca başlangıç noktasında ortalama 1000 perfüzyon ünitesinde yığılmış, normal da-
ğılımına uygun bir perfüzyon histogramı görülürken; 30,45 ve 60 sn’lik iskemi süreçlerinden sonra reperfüzyonun 1.dksında perfüzyon
histogramı sola kayarak 700 perfüzyon ünitesinde asimetri göstermiştir.
SONUÇ: Uzayan iskemi süresi reaktif hiperemi cevabını azaltmakta ve perfüzyon heterojenitesine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: perfüzyon heterojenitesi, lazer speckle görüntüleme, iskemi
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PS019
LPS ile İndüklenen Sepsis Modelinde Ghrelin ve Oreksin Antagonistlerinin Etkisi
Sümeyye Çilingir1, Evren Kılınç2, Gamze Kırıkçı3, Meltem Kolgazi1

1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

GİRİŞ: Sepsis, çeşitli sitokinlerin salınımı, reaktif oksijen ve nitrojen bileşiklerinin oluşumu ile karakterize çoklu organı tutan ve uzak doku
hasarına neden olan yaygın bir inflamatuvar cevaptır. Son yıllarda iştahla ilgili peptidlerin anti-inflamatuvar etkilerini gösteren birçok
çalışma yapılmıştır.
AMAÇ: Bu bilgiler ışığında çalışmada lipopolisakkarit (LPS) ile indüklenmiş endotoksemi modelinde ghrelin ve oreksin antagonistleri kul-
lanılarak bu peptidlerin rollerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada her iki cinsiyetten eşit sayıda Sprague Dawley (250-300 gr) sı-
çanlar rastgele 4 gruba (n=8/grup) ayrıldı: (1) 3 gün boyunca fizyolojik tuzlu su (SF) alan kontrol grubu; (2) 3 gün SF alan ve 4. gün LPS
(E. coli endotoksin 0111:B4; SF içinde; 10 mg/kg ip) uygulanan endotoksemi (E) grubu; (3) 3 gün süreyle ghrelin antagonisti (D-Lys3-
GHRP-6; 6 mg/kg ip) ve 4. gün LPS uygulanan E + ghrelin antagonisti grubu; (5) 3 gün süreyle oreksin dual reseptör antagonisti (almo-
reksan; 30 mg/kg ip) ve 4. gün LPS uygulanan E + oreksin antagonisti grubu. Tüm sıçanlar LPS uygulamasından 6 saat sonra dekapite
edilerek böbrek, mide, ince bağırsak, karaciğer ve kolon örnekleri toplandı. Doku örneklerinde nötrofil inflitrasyonunun göstergesi
olan myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçümü yapıldı. İstatistiksel analiz için Student’ın t testi kullanıldı.
BULGULAR: LPS tüm dokularda MPO aktivitesini artırdı (p<0,05-0,01). Ghrelin antagonisti MPO aktivitesini endotoksemi grubuna göre
ince bağırsak, mide ve kolonda artırırken, böbrek ve karaciğer dokularında azalttı. Orexin antagonisti ise böbrek, ince bağırsak ve ko-
londa endotoksemi ile artan MPO aktivitesini azaltırken, karaciğer ve mide dokularında belirgin bir artışa neden oldu (p<0,05).
SONUÇ: Çalışmanın bulguları LPS ile indüklenen sepsis gibi sistemik inflamasyon modelinde ghrelin ve orexin’in farklı etkilerinin ola-
bileceğini düşündürmüştür. Bu peptidlerin farklı dokulardaki inflamasyon koşullarındaki etkilerine dair daha ileri çalışmalara ihtiyaç var-
dır.
Anahtar Kelimeler: endotoksemi, inflamasyon, ghrelin, oreksin, sıçan

PS020
Monosodyum Glutamat (MSG) Kaynaklı Oksidatif Stresde Asetilkolin Esteraz ve Nitrik Oksit Değişikliklerinin Önemi Melatoninin Rolü
Muhammed Aktoprak, Sami Aydoğan
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada monosodyum glutamatın hematolojik parametreler yanında, karaciğer ve eritrositler üzerindeki oluştura-
bileceği oksidatif hasar ile asetilkolin esteraz ve nitrik oksit düzeyleri üzerinde meydana getirebileceği değişiklikler ve muhtemel olum-
suzlukların melatonin ile önlenip önlenemeyeceği araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 4-5 aylık 60 erkek Wistar Albino sıçan kullanılmıştır. Kontrol grubuna % 0,9’luk S.F. çözeltisi, MSG gruplarına
4 mg/kg ve 8 mg/kg olmak üzere iki ayrı dozda monosodyum glutamat, gavaj yoluyla 21 gün boyunca, MLT gruplarına ise MSG’ye ila-
veten 10 mg/kg i.p. melatonin, bir gün önce başlanarak 21 gün boyunca uygulanmıştır. Alınan kan örneklerinde hematolojik para-
metreler (eritrosit sayısı, % hemotokrit, hemoglobin miktarı, MCV, MCH ve MCHC değerleri) otomatik analizör ile, eritrosit ve karaciğer
asetilkolin esteraz düzeyleri ile plazma ve karaciğer malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit miktarları ELİZA yöntemiyle ölçülmüştür.
Gruplararası karşılaştırmalar Oneway Anova testi uygulanarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: MSG toksisitesi oluşturulan gruplarda eritrosit sayısı, hemoglobin miktarı ve MCHC değeri azalmış, % hematokrit ve MCH
değerlerinde anlamlı bir fark olmamış, ancak MCV değerleri artmıştır. Eritrosit ve karaciğer AchE düzeyleri azalırken, plazma ve kara-
ciğer MDA ve NO miktarları artış göstermiştir (p<0.05). Melatonin uygulamasının ise MSG+MLT gruplarında, MSG ile oluşan değişik-
likleri (MSG ile oluşan AchE düzeyindeki azalmayı ve MDA ile NO daki artışları) kısmen baskıladığı ve kontrol grubu değerlerine
yaklaştırdığı gözlenmiştir.
SONUÇ: MSG gerek karaciğerde gerekse eritrositlerde oksidatif hasara neden olmaktadır.Ayrıca, Asetilkolin esteraz enzim düzeylerinde
azalmaya, nitrik oksit düzeylerinde artışa yol açmaktadır. Bu değişiklikler eritrositlerin fonksiyonlarını ve mikrosirkülasyonu olumsuz
yönde etkileyecektir. Bu da dokuların oksijen ihtiyacının tam karşılanamayacağı anlamına gelmektedir. Ancak, bir antioksidan olan
melatonin, monosodyum glutamatın yarattığı bu olumsuzlukları kısmen önleyebilmektedir. Bu çalışma Erciyes Üniversitesi BAP Birimi
tarafından desteklenmiştir (proje # TYL-2014-4825).
Anahtar Kelimeler: Monosodyum glutamat (MSG), oksidatif stres, asetilkolin esteraz, nitrik oksit, melatonin
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PS021
Timokinon uygulamasının dietilnitrozamin verilen sıçanlarda eritrosit frajilitesine etkisi
Hawar Ahmad Muhammed Amin1, Okan Arıhan2, Murat Çetin Rağbetli1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Dietilnitrozamin gıdalarda koruyucu amaçla kullanılan ancak kanserojen etkileri olduğu tespit edilen bir maddedir.
Nigella sativa (çörekotu) anti-tümoral, anti-inflamatuar ve anti-diyabetik etkilere sahip bir bitkidir. Bu çalışmanın amacı Nigella
sativa’nın etken maddelerden biri olan timokinonun dietilnitrozamin verilen sıçanlarda eritrosit frajilitesine etkisinin araştırılma-
sıdır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: 28 adet Wistar-albino cinsi erkek sıçan dört gruba ayrıldı; Kontrol (SF/5 gün, i.p.), timokinon (4 mg/kg/5
gün/p.o.), dietilnitrozamin (SF/5 gün/i.p. ve sonraki iki gün dietilnitrozamin 200 mg/kg/i.p.) ve dietilnitrozamin+timokinon (4
mg/kg/5 gün timokinon p.o. ve sonraki iki gün dietilnitrozamin 200 mg/kg/i.p.). Elde edilen kanda eritrosit frajilitesi, eritrosit sa-
yımı, hemoglobin ve hematokrit ölçümü gerçekleştirildi. İstatistik analiz için Kruskal-Wallis ve Tukey testler kullanıldı.
BULGULAR: Eritrosit sayısı diğer gruplara göre dietilnitrozamin uygulanan grupta arttı (p<0,05). Hematokrit değeri dietilnit-
rozamin grubunda kontrol ve timokinona göre yüksek bulundu (p<0,05). Hemoglobin değerinde ise dietilnitrozamin uygulanan
gruplar uygulanmayan gruplara göre yüksek tespit edildi (p<0,05). Eritrosit frajilitesinde gruplar arasında anlamlı fark tespit edil-
medi.
SONUÇ: Bu sonuçlara göre dietilnitrozamin uygulamasının sıçanlarda eritrosit sayısına, hemoglobin ve hematokrit değerinde ar-
tışa neden olduğu, timokinon uygulamasının ise bunu geri döndürücü etkide bulunduğu tespit edilmişti.
Anahtar Kelimeler: Timokinon, dietilnitrozamin, dietilnitrozamin, eritrosit, rat, Nigella sativa

PS022
Alopesi Areatalı Hastalarda Tiroid Otoantikor Sıklığının Araştırılması
Fethullah Gerin1, Hülya Albayrak2, Zekeriya Soydan3, Ümi̇t Şener3, Mehmet Emin Yanık2, Mustafa Erboğa4, Ahmet Gürel1

1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ

AMAÇ: Alopesi Areata (AA) saç dökülmesi ile karakterize inflamatuar, otoimmün bir hastalıktır. AA’nın etiyopatogenezinde genetik yat-
kınlık, atopik durum, otoimmünite, endokrin disfonksiyonlar, stres ve enfeksiyonun rol oynadığı düşünülmekle birlikte etiyopatoge-
nezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Tiroid disfonksiyonu ve tiroid otoantikor pozitifliği genel populasyonla karşılaştırıldığında AA’lı
hastalarda daha sık görülmektedir. Kesitsel ve tanımlayıcı özelliğe sahip bu çalışma, Tekirdağ bölgesinde hastanemize başvuran AA’lı
hastaların tiroid fonksiyon anormalliklerinin ve tiroid otoantikor prevelansını tespit etmek için planlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevî Hastalıklar Anabilim Dalı Polikliniği’ne 01.01.2009-
07.08.2015 tarihleri arasında başvuran, AA tanısı konmuş hastalar retrospektif olarak taranmış bu hastalardan tiroid fonksiyon ve ti-
roid otoantikor testlerinin sonuçları bulunanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Tiroid testleri ve tiroid otoantikorları çalışılmamış olanlar ve
gebe hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.
BULGULAR: Toplam 448 tane AA hastası tespit edilmiştir. Bu hastaların 195’nin tiroid stimüle edici hormon (TSH), 153’ünün serbest
T4 (ST4), 132’sinin serbest T3 (ST3), 81’nin anti-tiroglobulin (anti-TG) ve 130’unun ise anti-tiroid peroksidaz sonuçları olduğu tespit edil-
miştir. Tiroid fonksiyon testleri ve otoantikor düzeyleri bulunan hastaların %8.5’inin ST4, %1.5’inin ST3 düzeylerinin düşük olduğu bu-
lunmuştur. Otoantikor pozitiflikleri anti-TG ve anti-TPO için sırasıyla %14.8 ve %18.5 olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ: AA’nın tiroid fonksiyon bozukluğu ile birlikteliği bulunmaktadır ve hastaların klinik izlem ve takiplerinde tiroid fonksiyonları
ve oto antikor düzeyleri takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, Otoantikor, Tiroid Fonksiyon Testleri
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PS023
Türk toplumunda periferal lökosit ve eritrositlerde CD35 ve CD46 düzeyleri: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği
Belkıs Salman Koçtekin1, Ayşegül Uğur Kurtoğlu2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Transfüzyon Merkezi, Antalya
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Biyokimya Kliniği, Antalya

GİRİŞ VE AMAÇ: Birçok hastalığın fizyopatolojisinde kompleman sistemi ve kompleman düzenleyici proteinler (CRP) önemli rol al-
maktadır1. CD35 (compleman reseptör 1, CR1) ve CD46 (membrane cofactor protein, MCP) hastalıklarla ilişkilendirilen kompleman dü-
zenleyici proteinlerdendir. Bu proteinlerin genetik varyasyonlarına bağlı olarak enfeksiyon, tromboz, otoimmun hastalıkların oluştuğu
birçok çalışmada bildirilmiştir. Çalışmamızda Türk toplumunda sağlıklı bireylerde lökosit ve eritrosit yüzeylerinde CD35 ve CD46 pro-
teinlerinin ifade düzeylerini ölçmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışma yaşları 20-40 yıl arasında değişen 20 sağlıklı gönüllüde yapıldı. Alınan kan örneklerinde CD35, PE Mouse Anti-
Human ve CD46, FITC Mouse Anti-Human antikorları kullanılarak flow sitometrik olarak analiz edildi. Veriler IBM SPSS Statistics 20
(SPSS/IBM, Chicago, IL, USA) programı ile değerlendirildi.
BULGULAR: CD35 düzeyi nötrofillerde %92, monositlerde %84, eritrositlerde %34 ve lenfositlerde %17 oranında saptandı. CD35 dü-
zeyi eritrosit ve lenfositlerde, monosit ve nötrofillere göre anlamlı derecede düşük tespit edildi (p<0.05). CD46 düzeylerinin lenfosit,
monosit ve nötrofillerde yaklaşık %99 oranında, eritrositlerde ise hiç olmadığı saptandı. Eritrosit yüzeyinde CD46 seviyesi, lenfosit,
monosit ve nötrofillerden anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05)
SONUÇ: Genetik varyasyonları nedeniyle enfeksiyon, kanser, otoimmun hastalıklar, alzheimer gibi CRP ilişkili hastalıklarda topluma özgü
CRP değerleri dikkate alınmalıdır.
Türk toplumunda CRP’nin hastalıklarla ilişkisinin araştırılacağı geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
Kaynakça
1. Klaska I, Nowak JZ. The role of complement in physiology and pathology. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2007;61:167-77.
Anahtar Kelimeler: Kompleman düzenleyici proteinler, CD35,CD46

PS024
Dalak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Polydatin’in Koruyucu Etkisi
Filiz Özyiğit1, Ayşe Nur Değer2, Sayit Altıkat3, Sezgin Zeren4, Zülfü Bayhan4, Mustafa Kavasoğlu5, Hasan Şimşek6, Özlem Arık7, Hakkı Değer8

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim, Dalı Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kütahya
4Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kütahya
5Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kütahya
6Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya
7Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kütahya
8Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim Arş. Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Kütahya

GİRİŞ-AMAÇ: Geleneksel Çin tıbbında kullanılan Polydatin (3,4’,5-trihydroxystibene-3-β-mono-D-glucoside) Polygonum cuspidatum’dan
elde edilir (1). Polydatin, antioksidan, antiinflamatuvar etkilere sahip bir bileşiktir. Bu çalışmada polydatinin dalak iskemi reperfüzyon
hasarı (I/R) üzerine koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: 250-300 gr ağırlığında 50 adet erişkin Sprague-Dawley cinsi erkek sıçan kullanıldı. Her bir grupta on sıçan olacak şekilde
beş grup oluşturuldu (Kontrol, Sham, İskemi(I), İskemi/Reperfüzyon (I/R), polydatin+I/R). Polydatin I/R hasarı oluşturulmadan 1 saat
önce intraperitoneal yoldan uygulandı. Dalak arteri ve venine ligasyon yapıldı. 30dk iskemi / 60dk reperfüzyon yapıldı. Dalak dokuları
eksize edildi. Bu dokulardan biyokimyasal olarak, MDA, SOD, CAT; immünohistokimyasal olarak, hücre proliferasyonu için prolifere
hücre çekirdek antijeni (PCNA), apopitozu göstermek için Caspase-3 bakıldı. tanımlayıcı istatistikler, normallik testi, Kruskal–Wallis, One-
way ANOVA ve post hoc Tukey testleri kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Caspase-3 düzeyi; I/R grubuna göre polydatin+I/R grubunda anlamlı azalma göstermiştir. PCNA düzeyi; Polydatin+I/R gru-
bunda I/R grubuna göre anlamlı artış göstermiştir. Doku MDA düzeyi: I/R grubuna göre Polydatin+I/R grubunda anlamlı artış göster-
miştir. CAT düzeyi; I/R grubuna göre Polydatin+I/R grubunda anlamlı artış göstermiştir. SOD düzeyi; Kontrol grubuna göre Polydatin+I/R
grubunda anlamlı artış göstermiştir.
SONUÇ: Sonuçlarımız 20 mg/kg Polydatin’in dalak I/R hasarı modelinde koruyucu etkili olabileceğini göstermektedir.
Kaynak:
1) Du Q-H ve ark. Polydatin: a review of pharmacology and pharmacokinetics. Pharmaceutical Biology, 2013, 51: 1347–1354.
Anahtar Kelimeler: İskemi, Reperfüzyon, Polydatin, Dalak
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PS025
ABO Kan Gruplarında Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Genişliği Düzeyleri
Hakim Çelik1, Mehmet Aslan2, Adnan Kirmit3, İbrahim Halil Altıparmak4, Erdal Kara5, Ali Ziya Karakılçık1

1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa
4Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ-AMAÇ: ABO kan gruplarının ateroskleroz ve tromboz ile ilişkisi olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmasına rağmen, bu iliş-
kiyi tam olarak açıklayan bir veri bulunmamaktadır. Daha önce yapılan çalışmaların çoğu O kan gruplarında ateroskleroz ve akut trom-
botik riskin diğer kan gruplarından daha düşük olduğunu göstermişlerdir. Çalışmamızda sağlıklı bireylerin ABO kan gruplarında trombosit
sayısı (PLT), ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDW) ve plateletkritin (PCT) düzeylerinde fark olup olma-
dığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine atipik göğüs ağrısı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi İç Hastalıkları polikliniğine dispeptik şikayetler ile gelen daha önce kan grupları bilinen 301 sağlıklı birey (99 kadın ve 202
erkek, yaş ortalaması; 33±8 yıl) dahil edildi. Hastaların PLT, MPV, PDW ve PCT değerleri tam kan sayımına bakarak değerlendirildi. İsta-
tistiksel analizler için IBM SPSS 20.0 (Chicago, USA) paket programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda yaş, cinsiyet ve Rh faktörü bakımından ABO kan grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark sap-
tanmadı (p>0.05). A ve O kan grubu olgularında MPV düzeyleri B ve AB kan gruplarına göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05).
Benzer şekilde A ve O kan grubu olgularında RDW düzeyleri B grubuna göre anlamlı derecede düşük saptandı (p<0.05). Rh+ ve Rh- fak-
törler arasında hematolojik parametreler açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
SONUÇ: Bulgularımız O ve A kan gruplarında düşük MPV düzeyleri ve O kan grubunda düşük PDW düzeyleri akut tromboz ve aterosk-
leroza karşı koruyucu bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. Ancak ABO kan gruplarının trombosit fonksiyonları üzerindeki etki-
lerini daha iyi anlayabilmek için çok daha fazla sayıda kişinin katıldığı prospektif çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: ABO kan grupları, trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve plateletkrit

PS026
Erkek ve dişi sıçanlarda gonadektomi, egzersiz ve boraks uygulamasının serum immünglobülin düzeylerine etkisi
Ertuğrul Keklik1, Bekir Çoksevim1, Umut Bakkaloglu1, Merve Yuruk2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Çalışmamızda sıçanlarda gonadektomi, egzersiz ve normal diyete eklenen boraksın, immünoglobulin düzeylerine etkisinin araş-
tırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Deneylerde, sekiz haftalık 64 erkek, 60 dişi toplam 124 wistar albino sıçan kullanıldı. Erkek ve dişi sıçanlar rastgele 16 gruba
ayrıldı. Sıçanların 62 tanesine gonadektomi, 62 tanesine de sham gonadektomi uygulandı. Boraks uygulaması yapılacak grupların içme
sularına bir ay süreyle 0,7gr/L miktarda boraks eklendi. Egzersiz uygulanan tüm gruplara, beş gün/hafta şeklinde, bir ay zorlu yüzme
egzersizi yaptırıldı. Bu uygulamalar sonunda, tüm gruplardan sakrifikasyon öncesi intrakardiyak kan örnekleri alındı. Serum ayrıştırıldı
ve ELISA yöntemi ile IgG, IGM, IGA düzeyleri belirlendi.
BULGU: Erkek gonadektomi-egzersiz grubunda IgG düzeyleri; gonadektomi, gonadektomi-boraks ve egzersiz gruplarından yüksekti. Go-
nadektomi-boraks-egzersiz grubunda IgG düzeyleri, kontrol grubuna göre yüksekti, diğer gruplar benzerdi. Dişi boraks alan ve ova-
rektomi yapılan grupta IgG düzeyleri, boraks almayan ve ovarektomi yapılmayan gruptan yüksekti. Erkek ve dişi gruplarda da IgM
değerleri benzer bulundu. Dişi gruplarda gonadektomi-boraks-egzersiz grubunda IgA, kontrol grubuna göre yüksekti.
SONUÇ: Çalışmamız sonunda sıçanlarda her iki cinste, tek başına gonadektomi, egzersiz ve boraksın, immünglobülin değerlerine et-
kisi olmadı. Gonadektomi-egzersiz ve gonadektomi- boraks uygulamalarının IgG düzeyinde artışa neden olduğu görüldü. Her üç uy-
gulamanın yapıldığı dişi sıçanlarda IgA düzeyleri artarken, her iki cinste IgM düzeyleri değişmedi. gonadal hormon eksikliği durumunda
bor preparatlarının ve egzersizin immün sisteme de olumlu katkılar sağlayacağı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: boraks, immunglobulin, sıçan
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PS027
İnsan lökemi hücreleri K562 ve HL60 hücre serilerinde bazı flavonoid bileşiklerinin sitotoksik etkilerinin karşılaştırılması
Ferdane Danışman1, Hüsniye Birman1, Eda Çandöken2, Serap Kuruca1, Gülay Melikoğlu3, Işıl Albeniz4

1İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,Çapa,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,Beyazıt,İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı,Beyazıt,İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı,Çapa,İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Flavonoidler insan diyetinde oldukça geniş bir yer tutan bitkisel doğal bileşiklerdir. Hücre kültüründe çeşitli kanser tip-
lerinde flavonoidlerin sitotoksik etkiye sahip olduğu ileri sürülmektedir. Epidemiyolojik bazı çalışmalarda, flavonoid içeren besinlerin
tüketimi ile bazı kanser tiplerinin görülme oranının azaldığı rapor edilmiştir. Daha önceki çalışmalarımızda bazı flavonoid bileşiklerinin
K562 lösemi hücre hattında sitotoksik etkilerini göstermiştik. Bu çalışmanın amacı lösemi hücre kültürlerinde apigenin, luteolin,vitek-
sin ve bizim elde ettiğimiz metilli bir flavonoid formu olan 6-hydroxyluteolin 6,7,3’,4’-tetramethyl ether (5- desmethyl sinensetin) bi-
leşiklerinin iki farklı lösemi hücre serisi üzerindeki sitotoksik etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphentyltetrazolium bromide) testi ile sitotoksik aktivite belirlendi. Kültür orta-
mında çoğaltılan K562 ve HL60 hücreleri apigenin, luteolin, 5-desmethyl sinensetin flavonoidleri ile 50-200 µM konsantrasyon aralı-
ğında, 72 saat inkübe edildi.
BULGULAR: MTT testi ile IC50 değerleri belirlenmiş olup K562 için IC50 değerleri; apigenin IC50: 140 µM, luteolin IC50: 100 µM, 5-des-
methyl sinensetin IC50: >200 µM iken HL60 hücrelerinde: apigenin IC50: 180 µM, luteolin IC50: 150 µM, 5-desmethyl sinensetin IC50
>200 µM olarak tespit edildi.
SONUÇ: Apigenin ve luteolin flavonoidlerinin her iki hücre hattında da (K562 ve HL60) sitotoksik etkilerinin bulunduğu ancak sinense-
tinin sitotoksik etkisinin anlamsız olduğu sonucuna varıldı. Apigenin ve luteolinin nispeten K562 hücrelerinde daha etkili, sinensetinin
ise her iki hücre hattında da etkili olmadığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: K562, HL60, Flavonoid

PS028
Diş Beyazlatıcı ve Crithmum Maritimumun L. Diş Pulpası Kök Hücresi (DPKH) Üzerine Etkileri
Mukaddes Mergen Dalyanoğlu1, Sebahat Turgut1, Yusuf Ekbiç1, Ahmet Ermiş2, Ali Çelik2, Vural Küçükatay1

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ-AMAÇ: Hidrojen peroksit içeren diş beyazlatıcıların hücresel hasar oluşturabildikleri öne sürülmektedir. Bu nedenle çalışma-
mızda, diş pulpası kök hücresi (DPKH) kültürlerine hidrojen peroksit uygulanmasının etkilerini ve CM’nin oluşabilecek hasara karşı ko-
ruyucu etkilerinin olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu amaçla kontrol (K), 2 Hidrojen Peroksit (2HP) (2 μg/ml), 6 Hidrojen Peroksit (6HP) (6μg/ml), Crithmum Maritimum (2
μg/ml)+2 Hidrojen Peroksit (CM2HP), Crithmum Maritimum (2μg/ml)+6 Hidrojen Peroksit (CM6HP) olmak üzere 5 çalışma grubu oluş-
turuldu. DPKH kültür ortamında çoğaltılıp gruplar uygun işlemlerden geçirilip hücreler 0, 24 ve 72 saat sonra ortamlardan uzaklaştırı-
larak DNA hasarı, comet analiz yöntemi ile, TNF Alfa, IL-6, TOS, TAS seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Sonuçlar bağımsız gruplarda
Kruskal Wallis Varyans Analizi ve takiben Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testleri kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Kuyruk yoğunluğu, 2HP ve 6HP gruplarında kontrole göre anlamlı olarak artmıştır (p=0.000). CM uygulanan gruplarda 2
HP ve 6HP gruplarına göre azalmış olup, 24. saatteki ölçümlerde 2HP grubuna göre ve tüm zamanlardaki ölçümlerde 6HP grubuna
göre anlamlıdır. Kuyruk momenti, 2HP ve 6HP gruplarında tüm zamanlarda kontrole göre anlamlı olarak artmıştır. 24. saatteki öl-
çümlerde CM gruplarının kuyruk momentinin, 2HP grubuna göre anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir. 0,24 ve 72 saat sonra yapılan öl-
çümlerde CM gruplarının kuyruk momenti, 6HP grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır. TNF Alfa, IL-6, TAS, TOS ve OSİ düzeyleri
karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
SONUÇ: Sonuçlarımız HP’nin genotoksisiteye yol açtığını, C. maritimumun HP kaynaklı DNA hasarını azalttığını göstermektedir. Bul-
gularımız uyguladığımız HP dozlarının oksidatif ve inflamatuar süreçleri etkilemediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: {Crithmum maritimum}, comet analizi, DPKH (Diş Pulpası Kök Hücresi), hidrojen peroksit
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PS029
Kablosuz ağların (wi-fi) lenfosit dna’sı üzerine etkisi ve c vitamininin rolü
Oğuzhan Kavrık1, Mustafa Saygın1, Halil Aşçı2, Rahime Aslankoç3, Selçuk Çömlekçi4, Nurhan Gümral1, Fatma Nihan Cankara2,
Sümeyra Kayan1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Isparta
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi Elek. ve Hab. Mühendisliği Bölümü, Isparta

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada, 2450 GHz elektromanyetik radyasyonun (EMR) lenfosit DNA’sı üzerine etkisi ve C vitamininin rolünü araş-
tırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 6-8 aylık 25-300 gr 18 adet dişi Sprague Dawley sıçanlar kullanılmıştır. Hayvanlar kendi içerisinde 3 gruba
ayrılmıştır; Kontrol, EMR, EMR+vitamin C. Kontrol grubu: 1saat/30 gün kısıtlayıcı kafeste bekletildi. EMR grubu: 1saat/30 gün 2,24
mW/kg SAR gücündeki 2.45 GHz frekanslı EMR uygulandı. EMR+C vitamini gurubu: 1 saat/30 gün boyunca EMR + C vitamini (100
mg/kg) gavaj yoluyla verildi. Deney sonunda, biyokimyasal analiz için kan örnekleri toplandı. DNA hasarı comet assay yöntemi ile (Hüc-
relerde ki DNA hasarı 0,1,2,3,4 olarak numaralandırıldı ve her numune çift çalışıldı.100 hücre sayılarak skorlama yapıldı) incelendi. Ay-
rıca MDA ve tam kan sayımı incelendi.
BULGULAR: MDA istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). EMR gurubunda comet skoru, kontrol grubuna göre anlamlı olarak
arttı (p<0.005). EMR+ C vitamini grubunda comet skoru EMR grubuna göre anlamlı olarak azaldı (p<0.05). Büyük hücreli trombosit oranı
(P-LCR) kontrol grubuna göre EMR grubunda istatistiksel olarak arttı (p< 0.05).
SONUÇ: Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Elektromanyetik radyasyon DNA hasarı oluşturduğu, C vitaminin lenfosit DNA’sını elek-
tromanyetik radyasyona karşı koruduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik radyasyon, DNA hasarı, C vitamini

PS030
Sıçanlarda Deneysel Osteonekroz Modelinde CAPE’nin Ürotensin II ve TGF-β1 Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
Recep Dokuyucu1, Okan Tutuk1, Bülent Göğebakan2, Hatice Doğan1, Nilüfer Bilgiç2, Zeynel Abidin Taş3, Fatih Sefil1, Cemil Tümer1

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Fibrozis ile giden hastalıklarda profibrotik özellikleri ile rol oynayan ürotensin II (UII) bilinen en vazokonstriktör ajandır.
Bu profibrotik özelliklerin de transforming growth faktör (TGF-β1) ve Rho-Kinaz üzerinden oluşabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda
deneysel steroid kaynaklı osteonekroz modeli oluşturulmuş sıçanlarda CAPE’nin UII ve TGF-β1 düzeylerine etkisini araştırmayı amaç-
ladık.
YÖNTEMLER: Çalışmada 30 adet Wistar Albino tipi erişkin erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar group I: kontrol (K) (n=7), grup II: metilp-
rednizolon asetat (MPA) (n=8), grup III: CAPE (n=7) ve grup IV: CAPE+ metilprednizolon asetat (CAPE+MPA) (n=8) olmak üzere 4 gruba
ayrıldı. Grup III ve IV’teki sıçanlara 2 hafta boyunca hergün intraperitoneal 10 μmol/kg dozda CAPE tedavisi uygulandı. CAPE tedavi-
sinden sonra grup II ve IV’deki sıçanlara 2 hafta, haftada bir defa olmak üzere 15 mg/kg dozda subkutan MPA verilerek osteonekroz
modeli oluşturuldu. Çalışmanın sonunda sıçanlar sakrifiye edilerek biyokimyasal ve histopatolojik analizler için sıçanların femur ve kan
örnekleri alındı. Histopatolojik analizlerde Hematoksilen-eozin ve immunohistokimyasal boyalar (4 –HNE, 8-OHdG) kullanılmıştır. İsta-
tistiksel analizler için Kruskal-Wallis testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Yapılan histopatolojik değerlendirmede MPA grubunda diğer gruplara kıyasla yağ dejenerasyon oluşumunun istatistiksel
olarak anlamlı derecede arttığı gözlendi (p < 0.05). Bununla birlikte MPA grubunda myeloid nekroz ve osteosit nekrozu görülürken CAPE
ve CAPE+MPA gruplarında herhangi bir nekroz görülmedi. Aynı zamanda kontrol grubuna kıyasla MPA grubu plazma UII ve TGF-β1 dü-
zeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede artışı gözlendi (p < 0.05). Ancak tedavi grubunda (CAPE+MPA), MPA grubuna kıyasla
plazma UII ve TGF-β1 düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı saptandı(p < 0.01). Ayrıca UII ile TGF-β1 arasında anlamlı
korelasyon olduğu saptandı (p=0.003, r: 0.920).
SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen bulgular CAPE’nin UII ve TGF-β1düzeylerini azaltarak steroid kaynaklı osteonekroz tedavisinde etkili
bir ajan olabileceği görüşünü desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Osteonekroz, UII, TGF-β1, CAPE, metilprednizolon asetat
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PS031
Ursolik Asit ve Türevinin Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Burcu Çulhaoğlu1, Leyla Türker Şener1, Hüsniye Birman2, Işıl Albeniz3, Gülaçtı Topçu4

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Faklütesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul.
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul.

GİRİŞ-AMAÇ: Terpenoidler bitkilerde doğal olarak bulunan sekonder metabolitlerdendir. Triterpenoidler 30 C’lu terpenoid sınıfına giren
ve birçok farmakolojik özelliğe sahip olan terpenoid sınıfıdırlar. Antimikrobiyal, anti-enflamatuar, antihiperlipidemik, anti-ülser, hipo-
glisemik, antifertilite, antikarsinojenik, sitotoksik ve toksik aktivitelere karşı koruyucu özellik göstermektedirler. Biz bu çalışmada daha
önce pek çok bitkiden izole ettiğimiz ve bitkilerde en sık rastlanan bir triterpenoid olan ursolik asit ve onun bir türevi olan 3-hidroksii-
mino ursolik asidi hazırlayarak bu triterpenoidlerin insan meme kanseri tedavisi için sitotoksik aktivitelerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Gerçek zamanlı hücre sayım cihazında (xCELLigence) hücre indeks analizlerini tespit etmek amacı ile MDA-MB-231 meme
kanser hücre soyu ile çalıştık. Deneyde, gerçek zamanlı hücre indeks değişimi belirlenmesi için xCELLigence cihazı ile empedans değişimi
belirlenmesi yöntemi kullanılmıştır. 96 E-plate in her kuyusu için 10000 MDA-MB-231 meme kanser hücre ekilmesi uygun bulunmuştur.
96 E-plate içine hücrelerin ekilmesinin ardından hücreler üzerine 0 μg /ml dimetil sülfoksit (DMSO), 50, 100, 500 ve 1000 μg /ml kon-
santrasyonlarda triterpenoid eklenerek 72 saat boyunca 15 er dakika aralıkla hücre indeks değişimi izlenmiştir. Hücrelerin %50’ ni öldü-
ren konsantrasyon (IC50) ölçüm değerleri belirlenmiştir. İstatistik analizler One-Way ANOVA ile gerçekleştirildi. P≤0.05 anlamlı kabul
edildi.
BULGULAR: Çalışmada 0,50, 100, 500, 1000μM konsantrasyonlardaki triterpenoidlerin meme kanser hücre soyu üzerine uygulanması
sonucunda ortaya çıkan sitotoksik etkinin analizi yapılmıştır. 25 μM ve daha yüksek dozlarda hidroksiimino ursolik asitin meme kan-
ser hücreleri üzerinde sitotoksik olduğu, 6.25 ve 12.5 μM’da toksik olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca insan göbek kordonu damar endo-
tel hücreleri (HUVECs)üzerinde de toksisitesine bakılmış toksik olmadığı görülerek IC50 değerleri hesaplanmıştır.
SONUÇ: Sonuç olarak bu bileşiklerin meme kanserinde antikanser aktivite için muhtemel aday olabilecekleri kanısına varılmıştır. Tri-
terpenoid türevleri üzerine olan çalışmalarmız hala devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sitotoksisite, terpenoid,MDA-MB-231, hücre hattı

PS032
Tetrasiklin Sınıfı Antibiyotik Minosiklin’in Sıçanda Yanığa Bağlı Uzak Doku Hasarında Oksidan/Antioksidan Parametrelere Etkisi
Murat Sancar1, Gazi Giray Tarhan1, Emre Koçak1, Zeynep Budancamanak1, Seda Karaaslan1, Elif Bahadır2,
Elif Kervancıoğlu Demirci3, Meral Yüksel4, Feriha Ercan3, İnci Alican2

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3.sınıf öğrenci
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
4Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

GİRİŞ-AMAÇ: Yanığa bağlı sistemik inflamasyon klinikte morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebidir. İkinci nesil, yarı sentetik tet-
rasiklin analogu minosiklin antibakteryel etkisiyle birlikte anti-inflamatuvar ve anti-apoptotik etkilere sahiptir. Bu çalışmada minosik-
linin yanığa bağlı uzak doku hasarı üzerine etkisi değerlendirildi.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 32 adet Sprague-Dawley dişi sıçan (250-300 g) kullanıldı. Yanık grubu eter anestezisi altında 90oC’lik su
banyosunda 10 saniye tutulurken kontrol (yalancı yanık) grubu aynı şartlarda 25oC’lik su banyosunda tutuldu. Tedavi gruplarına, ya-
nığı takiben minosiklin (20 mg/kg; günde 2 kez; oral yolla) veya indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) inhibitörü aminoguanidin (100
mg/kg/gün; intraperitoneal) uygulandı. Yanık veya yalancı yanıktan 24 saat sonra dekapite edilen sıçanların gövde kanı alındı; karaci-
ğer, akciğer ve böbrek dokularından örnekler toplandı. Kanda karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, toplam oksidatif durum (TOS) ve
toplam antioksidan kapasite (TAC) ölçümleri; dokularda malondialdehit (MDA), glutatyon, miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ve ke-
miluminisans yöntemiyle oksidan miktarı ölçümleri yapıldı. İstatistiksel analizde Student’s t testi veya Mann-Whitney U testi kulla-
nıldı.
BULGULAR: Yanık; kontrole göre karaciğer (ALT ve AST: p<0.001) ve böbrek fonksiyon testlerinde (BUN ve üre: p<0.01; kreatinin:
p<0.05) bozulmaya yol açtı ve TOS’u artırdı (p<0.001). Minosiklin TOS’taki artışı geri döndürdü (p<0.01). Yanık grubunda karaciğer ve
böbrekte MDA (p<0.001), glutatyon (sırasıyla p<0.05; p<0.001) ve luminol kemiluminisans (p<0.01) değerleri kontrole kıyasla arttı.
Minosiklin luminol kemiluminisans değerlerini karaciğer (p<0.001) ve böbrek (p<0.01) için kontrole geri döndürdü. Yanığa bağlı üç do-
kuda oluşan ciddi mikroskobik hasar minosiklin ile tedaviyle karaciğerde (p<0.01) gerileme gösterdi. Aminoguanidin karaciğer ve böb-
rekte yanığa bağlı artmış luminol kemiluminisans (p<0.01) ve karaciğerde mikroskopik hasar (p<0.05) üzerinde yararlı etki gösterdi
ancak diğer hasar parametrelerinde etkili olmadı.
SONUÇ: Minosiklin tedavisi, sıçan yanık modelinde karaciğer ve böbrekte sistemik oksidatif strese bağlı gelişen doku hasarı üzerinde
kısmi düzelme sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, minosiklin, oksidan hasar, sıçan, yanık
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PS033
Eksizyonel Yara Modelinde, Farklı Konsantrasyonlardaki Resveratrol’ün Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkileri
Mehmet Yalçın Günal1, Şule Ayla2, Mehmet Ozansoy1, Nejda Bedri2, İsmail Aslan3, Cenk Ersavaş4, Muzaffer Beyza Çetin Ozansoy1,
Erdem Yeşilada5, Ertuğrul Kılıç6

1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Resveratrol’ün %1 ‘lik ve %5 ‘lik konsantrasyonlarını içeren krem karışımlarının sıçan eksizyonel yara modelinde iyileşti-
rici etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 250-300 gr ağırlığında Wistar- Albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları her grupta 8 adet ola-
cak şekilde 4 gruba ayrıldı. Ketamin / Xylazine anestezisi altında 5 mm’lik punch biyopsi aleti kullanılarak sıçanların sırt bölgelerinde
eksizyonel yaralar oluşturuldu. Kontrol grubuna madecassol isimli ilaçta taşıyıcı olarak kullanılan madecassol-baz kremi (Kontrol-MB),
diğer gruplara ise sırasıyla madecassol (M-ilaç), madecassol-baz kremi (MB), MB içinde %1’lik resveratrol (MB-%1Res) ve MB içinde
%5’lik resveratrol (%5Res) karışımları 5 gün süresince lokal olarak tatbik edildi. Yara dokuları oluşturulduğu günden itibaren gün aşırı
fotoğrafları çekilerek ImageJ programıyla yüzey alanları hesaplandı. Sıçanlar, çalışmanın 12. gününde anestezi altında sakrifiye edile-
rek, histolojik değerlendirme için doku örnekleri alındı.
BULGULAR: Yara dokusu yüzey ölçüsü değerlendirmelerinde 2.ve 8.günlerde kontrol grubuyla kıyaslandığında gruplar arasında an-
lamlı farklılık saptanmadı. Buna karşılık 4.günde madecassol ile kontrol grubu arasında (P=0.048); 6.günde kontrol grubu ile %1Res
(P=0.005) ve %5Res (P=0.004) grupları arasında; 10.günde kontrol grubu ile M-ilaç (P=0.01), %1Res (P=0.026) ve %5Res (P=0.000)
grupları arasında; 12.günde ise kontrol grubu ile M-ilaç (P=0.037) ve %5Res (P=0.003) grupları arasında anlamlı farklılık saptandı.
Yara iyileşmesinin histolojik skorlamasında, %1Res ve %5Res gruplarında epidermal ve dermal rejenerasyon, granülasyon doku oluşumu
ve anjiyogenez kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte daha iyi durumdaydı.
SONUÇ: Yara iyileşmesinde %1’lik ve %5’lik Resveratrol içeren kremlerin eksizyonel yara iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğu so-
nucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: eksizyonel yara modeli, resveratrol, yara iyileşmesi

PS034
Diyabetik Sıçanlarda Hiperbarik Oksijen ve Ozon Tedavisinin Yara İyileşmesine Etkisi
Mehmet ÖZLER, Turgut Topal, Bülent Uysal, Şükrü Öter, Ömer Aykutluğ, Ahmet Korkmaz
Fizyoloji Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Yara iyileşmesi oldukça karmaşık bir tamir sürecidir. Klinikte yara bölgesinin oksijenasyonunu artırmak için Hiperbarik Ok-
sijen (HBO) tedavisi yaygın olarak kullanılmasına rağmen ozon tedavisinin kullanımı kısıtlıdır. Ozon tedavisi diyabetik zeminde gelişen
yaralar için potansiyel bir tedavi olabilir. Bu nedenle bu çalışma ile uzun süredir klinikte kullanılan HBO tedavisi ile ozon tedavisinin yara
iyileşmesindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Deney hayvanlarına 50 mg/kg intraperitoneal streptozotosin ugulanmasından bir hafta sonra kan şekeri günlük 1-3 U/kg
dozunda Subkütanöz NPH insülin ile 200 mg/dl düzeyinde tutulmaya çalışılmıştır. Daha sonra anestezi altında deney hayvanlarının
sırtlarında tam kat cilt yarası (3x3cm) oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra deney hayvanları rastgele 3 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu
deney hayvanları kendi haline bırakılmıştır. Tedavi gruplarına HBO 2.5 ATA basınç altında günde bir defa 90 dakika, Ozon tedavisi 1
mg/kg dozunda günde bir kez intraperitoneal 6 gün boyunca uygulanmıştır. Yedinci gün anestezi altında deney hayvanlarının yara
yüzey alanı ölçümleri yapılmış ve yara dokuları alınmıştır. Yara dokularında ticari ELISA kitleri yardımı ile damar kaynaklı büyüme fak-
törü(VEGF), transforme edici büyüme faktörü(TGFβ1) ve matriks metalloproteinaz (MMP-1) ölçümleri yapılmıştır. Tüm istatistik de-
ğerlendirme SPSS 15.0 programı ile yapılarak bulunan p<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Tedavi gruplarının yara yüzey alanları anlamlı (p<0,05) olarak Kontrol grubundan daha az olmasına rağmen HBO ve ozon
gruplarının arasında farklılığın olmadığı bulundu. Tedavi gruplarının VEGF düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı (p<0,05) olarak yük-
sek bulunurken, HBO grubu VEGF düzeylerinin ozon grubundan anlamlı (p<0,05) olarak daha yüksek olduğu görüldü. HBO grubu TGFβ1
düzeylerinin diğer gruplardan anlamlı (p<0,05) olarak yüksek olduğu tespit edilirken MMP-1 ölçümlerinde ise gruplar arasında bir fark-
lılığının olmadığı görüldü.
SONUÇ: Çalışmamızda hem ozon hem de HBO tedavisinin yara iyileşmesini hızlandırdığı görülmektedir. HBO tedavisinin ana etkisinin
VEGF, TGFβ1 ve oksijenasyon artışına bağlı olduğu görülmekte iken ozon tedavisinin olumlu katkısının daha başka mekanizmalar (im-
münmodülasyon) üzerinden olabileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: hiperbarik oksijen, yara iyileşmesi, ozone, VEGF
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PS035
Mustard Analoğu Mekloretaminin Neden Olduğu Akciğer Hasarı Patogenezinde Epigenetik Mekanizmaların Rolü
Ömer Aykutluğ1, Ahmet Korkmaz1, Turgut Topal1, Kahraman Ateş2, Bülent Uysal1, Fatih Kalkan1, Şükrü Öter1

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ - AMAÇ: Antidotu’nun olmayışının yanı sıra, üretiminin kolay ve ucuz olması, depolanma süresinin uzun olması ile mustard ana-
logları, halen popülaritesini korumaktadır. Mustard gazı, DNA üzerindeki makromoleküler yapılara bağlanarak; DNA alkilizasyonuna,
nitrooksidatif strese ve inflamatuar reaksiyonlara yol açar. Mustard gazı maruziyetinden yıllar sonra ortaya çıkabilen “mustard akci-
ğeri” tablosu bize, epigenetik değişimlerin kronik dönemdeki hasarın nedeni olabileceğini düşündürmüştür.
YÖNTEM: Çalışmamızda 300-330 g ağırlığında, toplam 138 adet Sprague-Dawley türü erkek sıçan kullanıldı. Sırt bölgeleri traşlanan sı-
çanlara 25mg/kg dozunda mekloretamin transdermal olarak uygulanarak mustard toksisitesi oluşturulmuştur. Sıçanlar basit rastgele
örnekleme yöntemiyle Taklit, Kontrol (Mekloretamin), Mekloretamin+Valproik asit (VA), Mekloretamin+Azasitidin (AZ) ve Meklore-
tamin+Valproik asit+Azasitidin (VA+AZ) olmak üzere 5 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışma sonunda tüm gruplardaki sıçanların ortalama ağırlıkları taklit grubuna göre anlamlı şekilde azalmış olup yalnızca
VA grubundaki ortalama ağırlıklar kontrol grubuna göre anlamlı şekilde artmıştır. Ayrıca sağ kalım oranı %65 ile en çok bu grupta elde
edilmiştir. İdrar NOx seviyeleri, doku apoptozis seviyeleri, doku oksidan-antioksidan seviyeleri, doku sitokin düzeyleri ve doku Nrf2 ve
COX2 düzeyleri ölçülmüştür. Yapılan analizlerde VA grubu diğer tedavi gruplarına üstünlük sağlamıştır.
SONUÇ: Çalışmada Histon Deasetilaz (HDAC) inhibitörü VA ile DNA Metil Transferaz inhibitörü AZ karşılaştırılmış ve VA pek çok para-
metrede bariz bir üstünlük sergilemiştir. HDAC, histonları deasetile eden bir enzimdir ve inhibisyonu ile olasılıkla bir grup tamir en-
zimi/yolağının önü açılmıştır. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde VA ile HDAC enzim inhibisyonunun, mustard hasarında önemli bir
epigenetik mekanizmayı çalıştırdığı gözlenmiştir. Sonraki aşamada VA ile antiinflamatuar ajan kombinasyonun ideal tedavi seçeneği
olacağı düşünülmüştür. Bu çalışma ”112S628” numaralı TÜBİTAK projesi olup, TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mustard, Epigenetik, Valproik Asit, Azasitidin, Mekloretamin

PS036
Sülfür Mustard’ın Oluşturduğu Akciğer Hasarı Üzerine Çeşitli Antioksidanların Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve
Serum Parametreleri Üzerine Etkilerinin Ortaya Konması
Fatih Kalkan1, Ömer Aykutluğ1, Turgut Topal1, Bülent Kurt2, Emin Özgür Akgül3, Ahmet Korkmaz1

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Önemli bir kimyasal savaş ajanı olan mustard gazı, DNA alkilizasyonu, nitrooksidatif stres ve inflamatuar reaksiyonlar yoluyla
vücutta hasara yol açar. Mustard gazı maruziyeti sonrası başta akciğer, göz ve deri olmak üzere tüm vücutta doz bağımlı olarak çeşitli
bulgular ortaya çıkar. Halen tedavisi olmayan mustard hasarının tedavisinde birçok antioksidan denenmiştir. Biz de araştırmamızda sul-
fur mustardın akciğer üzerinde oluşturduğu hasara karşı çeşitli antioksidanların etkinliğini ortaya koymayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda 60 adet erkek sıçan kullanılmıştır. Modelin oluşturulmasında Sülfür mustard grubu bir ajan olan ve
half-mustard olarak da bilinen “2-Chloroethyl ethyl sulfide” (CEES) 1mg/kg dozunda intratrakeal yoldan tek doz olarak uygulanmıştır.
Çalışmada deney hayvanları Sham, Kontrol (CEES), CEES+N-Asetil Sistein (NAC), CEES+Lipoik asit (LA), CEES+Mesna, CEES+Amifostin
(AMF) olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır. Toksisite modeli oluşturulduktan sonra 15 dk. içerisinde tedavi edici ajanlar uygulanmaya baş-
lanmıştır. Tedaviler 3 gün süreyle uygulanmıştır. Bu sürenin sonunda sıçanlar sakrifiye edilerek rutin histopatolojik inceleme ve biyo-
kimyasal analizler için kan ve akciğer dokusu örnekleri alınmıştır.
BULGULAR: Ölüm oranlarına ait sonuçlara baktığımızda, CEES grubunda görülen %60’lık ölüm oranının sadece AMF ve LA uygulanan
gruplarda azaldığı gözlenmiştir (p<0.05). Histopatolojik incelemede CEES grubunda görülen ödem, hemoraji ve inflamasyon artışının
sadece AMF ve LA uygulanan gruplarda azaldığı görülmüştür (p<0.05). Biyokimyasal analizlerde anlamlı sonuç bulunamamıştır.
SONUÇ: Bu veriler ışığında serumda ölçtüğümüz parametrelerin akut akciğer toksisitesinde durumun tespit ve takibinde kullanılıp kul-
lanılamıyacağının daha uygun bir modelde test edilmesi gerektiği, Amifostin ve α-Lipoik Asit gibi antioksidanların sülfür mustardın
oluşturduğu akut akciğer toksisitesinde umut vaat ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mustard, Akciğer, N-Asetilsistein, Lipoik asit, Mesna, Amifostin
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PS037
Çeşitli iş kollarında çalışan işçiler ve büro çalışanlarının solunum fonksiyon testi parametrelerinin değerlendirilmesi
Yi̇ldi̇z Aktaş1, Nuran Ekerbiçer2, Beyhan Cengiz Özyurt3, Ercan Ergin4

1Savaştepe Devlet Hastanesi, Balıkesir
2Celal Bayar Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Manisa
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İzmir

GİRİŞ-AMAÇ: Asbestozis, Silikozis ve kömür işçisi Pnömokonyozu hakkında yapılan bir çok çalışmada mikro partiküllerin insan akciğer
mekaniğini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Bizde çalışmamızda aynı rakımda yaşayan kil tozuna, odun tozuna ve kanatlı hayvan
tozuna (tavuk) maruz kalan işçilerin büro çalışanlarıyla Solunum Fonksiyon Testi (SFT) parametrelerinin karşılaştırılmasını amaçladık.
YÖNTEMLER: Akciğer mekanizmasını etkileyebilecek faktörleri dışlamak amacıyla, solunum fonksiyon testi uygulama öncesi yüz yüze
görüşme ve anket uygulaması gerçekleştirildi. Çalışma grubuna alacağımız deneklerin ilgili literatür bilgisi ışığında toza maruz kalma
süresi en az 5 yıl olarak belirlendi. Gerekli iş yeri izinleri alındıktan sonra etik kuruldan onay alındı. Kil paketleme yapan işyerinde çalı-
şan 25, canlı tavuk yetiştiriciliğinde çalışan 18, odun tozuna maruz kalan 27, kontrol grubu olan 40 büro çalışanı 3 tekrarlı SFT sonucu
ve anket değerlendirmesi sonrası çalışmaya dahil edilmiştir. PEF, FEV1, FVC, Ratio (%), FEF25-75 (l / saniye) sonuçları ilgili uzman da-
nışman tarafından değerlendirilmiş ve uygun sonuçlar değerlendirmede kullanılmıştır. SPSS 23 programı ile sonuçlar istatistiksel ola-
rak değerlendirilmiş, p<0,05 değerler anlamlı kabul edilmiştir. Veriler; t-testi,Mann Whitney U testi ve Ki kare testi kullanılarak
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Deneklerin yaş, cinsiyet, gelir durumu, yerleşim yerleri, sigara ve alkol kullanım alışkanlıkları arasında istatistik olarak an-
lamlı farklılık yokken; PEF, FEV1 ve FVC değerleri çalışma grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında anlamlı olarak farklıdır (p<0,05).
Ayrıca söz konusu değerler çalışma grupları arasında da farklı bulunmuştur (p<0,005).
SONUÇ: Atmosfer havasında, irritanlar dışında, her an karşılaşılan tozların da akciğer mekaniğinde etkili olabileceği saptanmıştır. İş sağ-
lığı ve güvenliği konusunda; maske ve gözlük kullanımı konusunda eğitimin ve işyerinde çalışanların sağlığı için ise; gerekli güvenlik ön-
lemlerinin arttırılması hedeflenmelidir.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, Solunum fonksiyon testi, Vital kapasite

PS038
Egzersiz Yoğunluğunun Sedanter Erkek Deneklerde Sabit Yük Egzersiz Testi Sırasında Solunum Üzerine Etkisi
Fethi Ahmet Uğur1, Sermin Algül2, Oğuz Özçelik1

1Fırat Universitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Elazığ
2Yüzüncü Yıl Universitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Van

AMAÇ: Egzersiz sırasında artan metabolik ihtiyaç artan solunum (VE) ile desteklenmelidir. Anaerobik eşik (AE) ve kritik güç (KG) özel
metabolik ayar noktaları ile eşleşen iki önemli egzersiz yoğunluğunu tanımlamaktadırlar. Bu çalışmada, AE ve KG’e denk gelen egzer-
siz yoğunluğunun VE üzerine etkileri araştırıldı.
METHOD: Sedanter (n=11, 20.8±0.6 yaş, 74.9±1.7 kg) erkek denekler, öncelikle, AE ve KG’yi belirlemek için bisiklet ergometre ile artan
yüke karşı yapılan egzersiz testini tamamladılar. Daha sonra her bir denek AE’nin %25 altında (97.8±4.7 W), AE’de (130.4±6.4 W) ve
KG’deki iş güçlerinde (156.7±7.2 W) 15 dk süre ile sabit yük egzersiz testlerini tamamladılar. Çalışma protokolü Lokal Etik Komite ta-
rafından onaylanmıştır. Solunum ve akciğer gaz değişim parametreleri metabolic gaz analizörü kullanılarak solunumdan-solunuma de-
ğerlendirilmiştir. Değerler ort±SEM olarak ifade edilmiş ve ANOVA testi ile karşılaştırılmış, P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.
BULGULAR: VE 43.68±1.7 L/dk (AE’nin % 25 altında), 59.65±2.9 L/dk (AE) and 74.12±4.7 L/dk (KG) bulundu. Tidal volüm (VT) 1.628±0.1
L (AT’nin % 25 altında), 1.875±0.1 L (AE) 2.192±0.1 L (KG) bulundu. Testler arasında VE değerlerinde önemli farklılıklar bulunmasına
rağmen (p<0.05), vücut ağırlığı (VA) ile değerlendirildiği zaman VE değerleri ve uygulanan iş (W) güçlerinde 5.96±0.30 ml/dk/VA/W,
6.10±0.35 ml/dk/VA/W 6.31±0.39 ml/dk/VA/W istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p>0.05) bulunmamıştır.
SONUÇ: AE’nin % 25 altında (düşük yoğunluk) AE’de (metabolik asidoz artışı olmadan en yüksek iş gücü, orta yoğunluk) KG’e (yor-
gunluk olmadan devam edilebilen en yüksek iş gücü, yüksek yoğunluk) iş güçlerindeki VE yaklaşık 6.00 ml/dk/VA/W değerine denk gel-
mektedir. Artan VT değişen metabolik yoğunluğa rağmen VE artışında etkin bir faktördür. Önemli olarak, 6.00 ml/dk/VA/W değerinin
solunum etkinliği değerlendirilmesinde kriter olarak kullanılabileceğini desteklemek için farklı fitnes kapasitesinde fazla sayıdaki bi-
reylerde ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Solunum, Egzersiz, Anaerobik Eşik, Kritik Güç
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PS039
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Astım ve sarkoidoz hastalarında FEF25–75/FVC ölçümlerinin değerlendirmesi
Nihal Enşen1, Tunçalp Demir2

1İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: İlk kez 1970’li yıllarda maksimal akım hızlarındaki değişkenliğin akciğer parankimi ile hava yolları arasındaki eşitsiz geli-
şimden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. FEF25-75/FVC oranının (DYSANAPSİS) hava yolları ile parankim arasındaki ilişkiyi gösteren en
iyi parametre olduğu belirtilmiştir (1). FEF25-75/FVC oranının hava yolu aşırı duyarlığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (2). Erken başlangıçlı
KOAH hastalarının sigara içmeyen birinci dereceden akrabalarında FEF25-75 ve FEF25-75/FVC değerlerinin kontrol deneklere göre
daha düşük bulunduğu bildirilmiştir (3). Sarkoidoz hastalarında HCRT konsolidasyon skorları ve FEV1, FEV1%, FEF25-75, FEF25-75% ara-
sında negatif korelasyon bulunduğu, solunum fonksiyonlara anlamlı değişiklik bulunmasa bile bireysel değişimlerin önemli olduğu ileri
sürülmüştür. Çocuklarla yapılan başka bir çalışmada ise böyle bir korelasyon bulunmamıştır. Çalışmamız özellikle havayolu hastalığı veya
parenkim tutulumu olan farklı hastalık gruplarında FEF25-75/FVC oranının solunum fonksiyonlarıyla ilişkisini araştırmak amacıyla ya-
pılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda KOAH (GOLD’a göre,
22 Kadın/196 Erkek), astım (GİNA’ya göre, 129 Kadın/57 Erkek) ve Sarkoidoz (162 Kadın/57 Erkek) tanılarıyla takip edilen toplam 623
hastada FEF25-75/FVC oranının solunum fonksiyonları ile ilişkisi retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların solunum fonksiyon test-
leri SensorMedics Vmax22 spirometre cihazı ile yapılmıştır. Solunum fonksiyon testlerinden elde edilen verilerin istatistik değerlen-
dirmeleri SPSS 20 programında yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızın sonucunda tüm gruplar FEV1, FEV1%, FEV1/FVC, FEV1/FVC%, FEF25, FEF25%, FEF50, FEF50%, FEF25-75,
FEF25-75%, FEV25-75/FVC parametreleri açısından birbirlerinden anlamlı olarak farklı bulunmuştur. KOAH ve astım olgularında FVC
ve %FVC ile FEF25-75/FVC arasında korelasyon bulunurken sarkoidoz olgularında bulunmamıştır. KOAH, sarkoidoz ve astım olgula-
rında FEF25-75/FVC oranı azaldıkça olguların obstrüksiyon parametreleri (FEV1, FEV1%, FEF25-75, FEF25-75%) de azalmıştır. SONUÇ:
Bu bulgular Green ve arkadaşlarının (1) belirttiği ‘hava yolu çapındaki değişiklikler akciğer parenkiminden bağımsız olarak solunum fonk-
siyonlarını etkilemektedir’ hipotezini desteklemektedir.
Kaynaklar
1) Green M et al. J Appl Physiol 1974; 37:67-74.
2) Augusto A et al. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 1574-1579.
3) DeMeo DL et al. Thorax 2004; 59: 396–400.
Anahtar Kelimeler: FEF25-75 /FVC, KOAH, Astım, Sarkoidoz, obstrüksiyon

PS040
Egzersiz yapma durumuna göre sağlıklı kişilerin pik ekspiratuvar akım (PEF), vital kapasite (VC) ve FEV1/FVC değerlerinin karşılaştırılması
Sadettin Demirel, Fadıl Özyener
Uludağ Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ-AMAÇ: Solunum kapasitelerinin egzersiz yapan insanlarda, yapmayanlara oranla daha yüksek olduğu gösterilmiştir. PEF, VC ve
FEV1/FVC solunum işlevlerini yorumlayabilmek için kullanılan temel parametrelerdendir. Fiziksel egzersizlerde kasların O2 gereksi-
nimi artış gösterir; dolaşım ve solunum sistemlerinin bu duruma fizyolojik uyum göstermeleri beklenir. Bu çalışma, farklı sıklıklarda eg-
zersiz yapan bireyler ile yapmayan bireylerin solunum fonksiyon testleri (SFT) sonucu beklenen %PEF, %VC ve %FEV1/FVC değerlerinin
karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Benzer sosyal özelliklere sahip 22-65 yaş arası hiç sigara içmeyen kadın ve erkeklerden oluşan 34 sağlıklı gönüllü kişi ku-
rumsal onam formları imzalatılarak çalışmaya alınmıştır. SFT, spirometreyle (Spirolab III; USA) ATS/ERS kıstasları göz önünde bulun-
durularak yapılmıştır. Ayrıca, veri toplama formu ile katılımcıların hangi sıklıkta (hiç, haftada 1-2 kez, her gün) egzersiz (yürüyüş, koşu,
yüzme, top oyunları vb. fiziksel aktiviteler) yaptıkları kaydedilmiştir. Egzersiz yapma sıklıklarına göre gruplandırılan katılımcıların bek-
lenen %PEF, %VC ve %FEV1/FVC değerleri karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi
p<0,05 olarak belirlenmiştir.
BULGULAR: Egzersiz yapanların VC’si yapmayanlarınkinden daha yüksektir; her gün egzersiz yapanların VC’leri ise haftada 1-2 kez ya-
panların VC’lerinden daha yüksektir. Her gün egzersiz yapanlar ile hiç egzersiz yapmayanların VC’leri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p:0,018; p<0,05). Bununla birlikte, egzersiz yapanların PEF değerleri yapmayanların PEF’lerinden daha
yüksektir. Ancak, egzersiz yapma alışkanlıklarına göre gruplar arasında PEF değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark be-
lirlenememiştir (p:0,677; p>0,05). Benzer şekilde, gruplar arasında FEV1/FVC parametresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmamıştır (p:0,684; p>0,05).
SONUÇ: Fiziksel aktivitenin kas gücünü artırması FVC, FEV1 ve PEF gibi efora dayalı dinamik solunum fonksiyonlarını pozitif yönde et-
kileyebileceği gibi fizyolojik uyumla birlikte VC’yi de artırabilir. Çalışmamızda, sedanterlerin egzersiz yapanlara oranla belirgin şekilde
daha düşük PEF ve VC değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, düzenli egzersiz yapanların solunum kaslarının geliştiği
dikkate alınırsa; egzersiz yapmayanların düzenli fiziksel egzersize başlaması dinamik ve statik solunum fonksiyon parametrelerinin de
daha gelişmesini sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: egzersiz, FEV1/FVC, PEF, sedanter, VC
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PS041
Oleik Asitle Oluşturulan Akut Akciğer Hasarinda Erdostein Ön-uygulamasının Koruyucu Rolü
Ayşen Erdem1, Esra Gedikli1, Nilgün Yersal2, Serkan Karaismailoğlu1, Meltem Tuncer1, Sevda Müftüoğlu2, Ersin Fadıllıoğlu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Akut akciğer hasarı, akciğerlerde fonksiyon kaybıyla seyreden, yüksek mortaliteye sahip bir durumdur. Erdostein anti-
oksidan ve anti-inflamatuvar özelliğe sahip mukolitik bir ajandır. Nötrofil birikimini önleyerek hasar şiddetini azaltmaktadır. Özellikle
kronik akciğer hastalıklarında kullanılmaktadır. Ancak akut etkisi hakkında çok az çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle erdostein ön-uy-
gulamasının oleik asitle (OA) oluşturulan akut akciğer hasarındaki koruyucu rolünün araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: 24 adet Erkek Wistar Albino sıçanlar 4 gruba ayrıldı: Kontrol grubuna oral serum fizyolojik (SF) uygulamasından bir saat
sonra kuyruk veninden 50 mikrolitre SF, OA grubuna oral SF uygulamasından bir saat sonra kuyruk veninden 50 mikrolitre OA, Erdos-
tein grubuna oral Erdostein (150 mg/kg tek doz) uygulamasından bir saat sonra kuyruk veninden 50 mikrolitre SF, Erdostein + OA gru-
buna ise oral Erdostein (150 mg/kg tek doz) uygulamasını takiben bir saat sonra kuyruk veninden 50 mikrolitre OA enjeksiyonu yapıldı.
OA enjeksiyonlarından 4 saat sonra anesteziye edilen sıçanların akciğer dokularında katalaz aktivitesi, malodialdehit ve protein kar-
bonil düzeyleri ölçüldü. Ayrıca akciğerler histopatolojik olarak ışık mikroskobisi ile incelendi. Sonuçlar ANOVA ve takiben Tukey testi
ile analiz edildi. (Bu çalışma “HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince” desteklenmiştir. Proje no: THD-2015-7586).
BULGULAR: OA uygulanan sıçanların akciğer ağırlıkları (P<0,05), doku malodialdehit ve protein karbonil düzeyleri (P<0,05) artar-
ken katalaz aktivitesinin (P<0,01) baskılanmış olduğu, erdostein ön-uygulaması ile bu bulguların düzeldiği gözlendi. Histopatolo-
jik incelemede, OA’nın intraalveolar ve interstisyel alanda sıvı birikimine, makrofaj ve nötrofil sayısında artışa yol açtığı, erdostein
ön-uygulaması ile alveolar alandaki sıvı birikiminin, interstisyel ödem, kapiller konjesyonun, makrofaj ve nötrofil sayısının belir-
gin azaldığı saptandı.
SONUÇ: Erdostein ön-uygulaması akut akciğer hastalıklarında da akciğerleri korumakta, oleik asidin oluşturduğu inflamasyonu ve ok-
sidan stresi azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, Erdostein, Oleik asit

PS042
Solunum fonksiyon testleri ile farklı somatotipler arasındaki ilişkinin incelenmesi
Mahmut Çay1, Nesibe Yılmaz1, Deniz Şenol1, Furkan Çevirgen1, Cihat Uçar2, Davut Özbağ1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Solunum fonksiyon testleri (SFT), akciğerleri etkileyen hastalıkların tanısında ve izleminde kullanılan yararlı testlerdir.
Somatotip vücut boyutundan bağımsız, vücut şekli ve kompozisyonu yönünden tüm fiziğin uygun stenografi tarifidir. Bu çalışmada so-
matotipler arasında aerobik kapasite değişkenlerinin ortaya konularak, sağlıklı bireylerde hangi vücut tipinde SFT’nin nasıl değişim
gösterdiğinin tespiti amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya yaşları 20-26 arasında değişen alkol, sigara vb. tütün malzemeleri kullanmayan, herhangi bir pulmoner
hastalığı olmayan ve cerrahi müdahale görmemiş 120 kişi dahil edildi. Somatotip belirlemek için Carter and Heath somatotip belirleme
tekniği kullanıldı. Bunların dışında biakromial çap, göğüs derinliği, göğüs genişliği, boyun çevresi, göğüs çevresi ve bel çevresi gibi ak-
ciğer kapasitesi üzerine etkisi olan antropometrik ölçümler yapıldı. SFT uygulamasında gerekli kurallar çerçevesinde uygulama şekli has-
taya anlatıldı ve dinlenmiş olarak oturur pozisyonda, tüm komutlara uyularak Minispir cihazı ile yapıldı. Alınan ölçüler ışığında verilere
Kruskal Wallis-H testi ve korelasyon analizi uygulandı.
BULGULAR: Yapılan Kruskal-Wallis H testine göre farklı somatotipler ile SFT değerleri arasında (FVC,FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75)
istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Akciğer kapasitesi üzerine etkisi olan antropometrik ölçümler ile farklı so-
matotipler arasında istatiksel olarak anlamlı farklar bulundu (p<0,05). Korelasyon analizi sonucuna göre antropometrik ölçümler ile SFT
değerleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0,05).
SONUÇ: Sağlıklı bireylerle yapılan bu çalışma SFT’nin vücut tipiyle ilişkisinin olmadığını, ancak gövdeden alınan ölçümlerle belirlen-
mesinin muhtemel olduğunu gösterdi. Beklenen ve gözlenen değerler arasında belirgin fark olduğu gözlenmiş ve sonuç olarak çalış-
maya katılan kişilerin akciğer kapasitelerini yeteri kadar kullanmadığı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: antropometri, solunum fonksiyon testleri, somatotip
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PS043
Tıbbi ozonun diyabetik sıçanların akciğer dokusunda oksidan stres üzerine etkisi
Gülten Erken1, Fatma Emel Koçak2, Figen Aslan3, Hasan Şimşek4, Haydar Ali Erken1

1Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD., Balıkesir
2Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Kütahya
3Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD., Balıkesir
4Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Kütahya

GİRİŞ-AMAÇ: Ozon oksijenin 3 değerlikli formudur. Tıbbi ozon, oksijen ve ozonun karışımıdır. Oksidan stres ve diyabetik komplikasyonlar
arasındaki ilişki önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada diyabetik sıçanların akciğer dokusundaki oksidatif stres/antioksidan
denge üzerine ozonun etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: 42 adet yetişkin, Sprague-Dawley, erkek sıçan rastgele 6 gruba ayrıldı (n=7): Kontrol (K), ozon (O), diyabetik (D), diyabet
ve ozon (DO), diyabet ve insülin (DI), diyabet, ozon ve insülin (DOI) grubu. Tek doz streptozosin (60mg/kg) ile diyabet oluşturulduktan
sonra DI ve DOI gruplarına her gün insülin (3 IU); O ve DO gruplarına ise her gün ozon uygulandı (50 µg/ml, 1.1 mg/kg, i.p.). 6 haftalık
deneysel periyodun sonunda akciğer doku örneklerinde oksidan stres parametreleri (Total Oksidan Status, Total Antioksidan Status,
Oksidatif Stres İndeksi) analiz edildi. Elde edilen veriler One-way ANOVA ve post hoc Tukey testi ile analiz edildi. p<0,05 olan değerler
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: D grubunun oksidatif stres indeksi K, DO ve DOI grubuna göre yüksek bulundu (p<0.01). Diğer gruplar arasında oksidatif
stres indeksi açısından istatistik olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı.
SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları tek başına ozon veya ozon ve insülin kombine tedavisinin diyabetin oksidatif stresle indüklenen komp-
likasyonlarını azaltabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ozon, oksidan stres, akciğer, diyabet

PS044
Tüketici koşuya zorlanan antrene ve antrene olmayan sıçanlarda böbrek IL-6, oksidan ve antioksidan düzeylerinin karşılaştırılması
Emine Merve Ersever1, Arzu Aral2, Tayfun Göktaş1, Lamia Pınar1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: ‘Tüketici koşu’ya zorlanan, egzersiz eğitimli sıçanlarla, akut olarak koşturulan sıçanların, böbreklerinde meydana gelebi-
lecek hasara karşı gelişen sitokin yanıtı (interlökin-6) ve bu hasardan sorumlu olduğu ileri sürülen serbest oksijen radikalleri (TOS) ve
antioksidan düzeyleri (TAS) incelenerek; egzersiz eğitiminin böbreği koruyucu bir etkisinin olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır.
YÖNTEM: Kırk adet Wistar Albino sıçan, sedanter kontrol grubu (Kon), akut olarak tüketici koşuya zorlanan grup (Akut), koşu bandında
3 ay süre ile günde 30 dk, 15 m/dk hız ve 15o eğimde antrenman yaptırıldıktan sonra tüketici koşuya zorlanan grup (Kronik) olmak üzere
gruplandırılmıştır. Tükenme; 20 m/dk. hız ve 5o eğimde koşturulan sıçanların elektrik şoku veren ızgara üzerinden kaçamayıp, birkaç
dakika sırt üstü hareketsiz kalmaları ile tayin edilmiştir. Akut ve Kronik grup; tükenmeden hemen sonra (Akut Hemen, Kronik Hemen)
ve tükenmeden bir gün sonra (Akut 1. gün, ve Kronik 1. gün) feda edilerek; böbrek dokularında, TOS ve TAS; ‘Rel Assay Diagnostics’
kitleri, IL-6 ise ‘Eliza Kitleri’ ile tayin edilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 16.0 programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi p ≤ 0,05 ola-
rak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Akut Hemen ve Kronik Hemen gruplarında, TOS düzeyi kontrollara göre artmıştır (p<0.05). IL-6, akut grupta hemen yük-
selmeyip, tükenmeden 1 gün sonra artmaya başlamış (p<0.05), Kronik Hemen grubunda ise kontrol ve akut gruba nazaran yüksek bu-
lunmuştur (p<0.05). TAS, akut grupta hemen devreye girmeyip, tükenmeden 1 gün sonra yüksek bulunmuştur (p<0.05), Kronik Hemen
grubunda ise kontrollara ve akut gruba nazaran yükselmiştir (p<0.05).
SONUÇ: Tüketici koşuya zorlanan bütün gruplarda sıçanların böbrek dokusunda oksidan stres artışı görülmekle birlikte; egzersiz eği-
timli grupta antioksidan mekanizma ve antiinflamatuvar etkisi bilinen IL-6, hemen; akut tüketilenlerde ise ancak 1 gün sonra anlamlı
derecede yükselmiş ve rejeneratif süreci başlatabilmişlerdir.
NOT: Bu çalışma Gazi Üniversitesi BAP komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje No: 01/2015-21
Anahtar Kelimeler: Tüketici Egzersiz, Böbrek, Oksidan stres, Antioksidanlar, Sitokinler
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PS045
Futbolda maçta oluşan fizyolojik ve psikolojik stres düzeyinin kortizol hormonunda non-invazif olarak belirlenmesi
Yıldırım Kayacan1, Ahmet Mor2, Tuba Tapan3, Cihat Uçar3, Sedat Yıldız3

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye
2Sinop Üniversitesi, Spor bilimleri fakültesi
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.D Malatya, Türkiye

GİRİŞ: Futbol gibi spor dallarında müsabaka içerisindeki durumlar çok fazla ve değişkendir. Araştırmalar optimal performans göster-
mek için elit sporcuların çeşitli stres kaynakları ile yarışma içinde ve dışında başarılı bir biçimde başa çıkmaları gerektiğini vurgula-
maktadır. Mevcut çalışmanın amacı, futbolcularda maç günlerinde sabah uyanmayla birlikte kortizolün artışındaki değişiklikleri ve
maçtan önce, maç arasında ve sonraki günde kortizolde meydana gelebilecek değişiklikleri non-invazif olarak tükürükte ölçerek spor-
cuların stres düzeylerini belirlemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya bölgesel amatör ligde oynayan, 18-27 yaş arası (n=14), erkek futbolcu katılmıştır. Tükürük örnekleri, normal
bir lig maçı sürecindeki 3 farklı günde (maçtan bir gün önce, maç günü ve maçtan bir gün sonra olmak üzere sabah uyanınca 0, 30, 45
ve 60. dakikalarda kortizol uyanma yanıtlarını belirlemek üzere alınmıştır. Ayrıca maçtan 30 dk. ve 15 dk. öncesinde, maç arasında ve
maç sonrasında kortizol analizi için tükürük örnekleri alınmıştır. Sporcuların tükürük kortizol seviyeleri ELISA yöntemiyle analiz edilmiştir.
Normol dağılım göstermeyen bulgular Mann Whitney-U testiyle analiz edilmiş ve P<0.05 düzeyindeki değerler anlamlı olarak kabul edil-
miştir.
BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda tükürük kortizol düzeyi uyanma yanıtlarının maç gününde yükseldiği ve maçtan sonraki gün
düştüğü görülmüştür. Maç günü alınan numunelerde sporcuların maçtan 30 dk öncesinde kortizol düzeyleri yükselmiş devre arasında
alınan numunelerde düşüş gözlenmiştir. Maçtan bir gün sonra alınan numunelerin maçtan bir gün öncesinde alınan numunelerle ben-
zer olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel açıdan alınan numunelerde günlere göre anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05).
SONUÇLAR: Elde edilen bulgulara göre, uyanma yanıtlarındaki tükürük kortizol düzeyinde günlere göre anlamlı farklılık gözlenmemiş-
tir. Ayrıca maç günü alınan numunelerde sporcuların stres düzeylerini belirli bir seviyede kontrol edebildikleri gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Tükürük kortizol seviyesi, Stres

PS046
Futbol Oynayan Kız Çocuklarında Bazı Solunum Fonksiyonları İle Maksimum Oksijen Tüketimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Bircan Dokumacı, Hayriye Çakır Atabek
Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Eskişehir

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı futbol antrenmanı yapan kız çocuklarında YO-YO testi ile belirlenen maksimum oksijen tüketimi ile çe-
şitli solunum parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM: Yirmi iki kız (yaş: 12,95 ± 1,96 yıl; boy: 151,20 ± 9,35 cm; VA: 42,99 ± 10,32 kg) çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcı
grubu haftada 4-5 gün ve günde en az 90 dakika futbol antrenmanı yapan, ulusal düzeyde başarı kazanmış aynı takımın üyelerinden
oluşmaktadır. Solunumla ilgili zorlu vital kapasite (FVC), bir saniyedeki zorlu eksprasyon volümü (FEV1), en yüksek ekspirasyon akım
(PEF), zorlu ekspirasyon ortası akım hızı (FEF25-75) ve maksimum istemli ventilasyon (MVV) ölçümleri Spirolab III spirometre ile (Me-
dical International Research) alınmıştır. Maksimum oksijen tüketimi (VO2maks) “(mesafe x 0,0084) +36,4” formülü ile hesaplanmıştır
ve mesafe YO-YO testi ile belirlenmiştir. Araştırmanın etik açıdan uygunluğu Anadolu Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylamıştır.
BULGULAR: YO-YO testi ile belirlenen mesafe ve VO2maks değişkenleri için ortalama değerler sırasıyla 420,00 ± 127,24 (m) ve 39,98
± 1,10 (ml.kg.min-1) dir. FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75 ve MVV için ortalama değerler sırasıyla 2,97 ± 0,60 (L), 2,42 ± 0,66 (L),
82,46 ± 14,19 (%), 3,68 ± 1,31 (L/sec), 2,77 ± 0,90 (L/sec) ve 90,88 ± 25,08 (L) dir. FVC değerleri ile YO-YO test mesafe ve VO2maks ara-
sında istatistiksel açıdan önemli ilişki tespit edilmiştir (r = 0,662 ve r = 0,583; p<0,01). Ayrıca, MVV değerleri ile YO-YO test mesafe ve
VO2maks arasında istatistiksel açıdan önemli ilişki tespit edilmiştir (r = 0,520 ve r = 0,500; p<0.05).
SONUÇ: Çalışma bulguları gelişimlerini henüz tamamlamamış çocuklara uygulanan egzersiz programlarının solunum fonksiyonlarında
olumlu bir etki yaptığı yönünde çalışma bulguları ile uyumludur. Ancak FVC, FEV1 ve PEF değişkenlerinin yaş, boy ve VA ile ilişkili ol-
duğu gösterilmiş olmasından dolayı söz konusu etki büyümenin doğal bir sonucu da olabilir.
Anahtar Kelimeler: Solunum fonksiyonu, maksimal oksijen tüketimi, puberte öncesi kız
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PS047
Elit Sporcularda NRF-1 Genotipleri ve ACE Gen Polimorfizminin Araştırılması
Cemil Tümer1, Gülay Gülbol Duran2, Yunus Yıldırım3, Enver Ahmet Demir1, Okan Tutuk1, Fatih Sefil1, Nizami Duran4

1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hatay
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada farklı branşlardaki elit sporcularda NuclearRespiratory Factor-1 (NRF-1) ve Angiotensin Converting Enzyme
(ACE) gen polimorfizminin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya değişik branşlarda tamamı erkek olmak üzere 240 sporcu ile kontrol grubunu oluşturan 250 sedaner gö-
nüllü dahil edildi. 240 sporcunun dağılımı 60’arlı 4 grup olmak üzere dayanıklılık spor branşlarından“futbol”, “basketbol”, “voleybol”
ve güç spor branşlarından olan “güreşten” oluşmaktadır. Alınan kan örnekleri PCR analizleri yapılıncaya kadar -20°C’de muhafaza
edildi. DNA ekstraksiyonları yapıldıktan sonra NRF-1 ve ACE gen bölgelerine ait primer dizileri kullanılarak PCR amplifikasyonları ger-
çekleştirildi. Elde edilen ürünler MFE-1 ve RSA restriksiyon enzimleri yardımıyla kesilerek bu iki gene ait polimorfizmler RFLP-PCR yön-
temiyle araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmada sporcuların toplam %27.5’inde (66/240) ACE DD genotipi, %32.9’unda (79/240) ACE ID genotipi ve %36.5’inde
de (88/240) ACE II genotipi varlığı tespit edilirken, kontrol grubunda bu üç genotip sporcularla kıyaslandığında anlamlı derecede düşük
bulundu (p<0.05). Sporcu klasmanları açısından futbolcular ile güreşçilerde ACE DD ve ACE ID genotipleri bakımında anlamlı bir fark
tespit edilirken (p<0.01), voleybolcular ile basketbolcularda ACE gen polimorfizmleri bakımından istatistiksel bir farkın olmadığı tespit
edilmiştir.Bu sonucun bu iki branşın voleybol ve basketbola göre daha yüksek düzeyde performansa dayalı olmasından kaynaklanabi-
leceğini düşünmekteyiz. NFR-1 gen polimorfizmi bakımından ise üç branşta da kontrol bireyleriyle kıyaslama yapıldığında istatistiksel
bir fark olduğu tespit edildi (p<0.01).
SONUÇ: Bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar ACE ve NRF-1 genotip dağılımlarının küçük yaşlarda sporcuların belirlenmesinde bir ge-
netik faktör olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Polimorfizm, ACE, NRF-1, RFLP, Elit Sporcular

PS048
Mezenkimal Kök Hücre Uygulamalarının Sıçan Kas Hasarı Üzerine Etkisi
Sevil Kestane1, Bekir Çoksevim1, Tuğba Ayverdi2

1Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Kök Hücre Ana Bilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Bu çalışma tüketici (egzost) yüzme egzersizi sonrasında sıçan kas dokusuna mezenkimal kök hücre(MKH) uygulamalarının,
apoptotik etkisini araştırmak için yapıldı. Çalışma için Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik kurulundan 12.02.2014 tarihinde
14/34 numarasıyla onay alındı. Erciyes Üniversitesi BAP Birimi tarafından TYL-2014-5270 ı proje kodu ile desteklendi.
YÖNTEM: Spraque-Dawley 30 adet erkek sıçan (250-280 gr/ 12 haftalık) kullanıldı. Kontrol (K), Mesenkimal kök hücre (KH), Egzersiz
(E), Mezenkimal Kök Hücre ve Egzersiz (EKH1), Egzersiz ve Mezenkimal Kök Hücre (EKH2) gurubu şeklinde 5 grup rastgele oluşturuldu.
Deneklere bir ay süreyle haftada iki gün dinlenmek üzere her gün bitim (egzost) oluncaya kadar yüzdürüldü. Bitim (exhaust) için, sı-
çanların su içinde 8-10 sn i hareketsiz kalmaları, egzersizi sonlanırmak için referans kabul edildi. Uygulanan yüzme egzersizi ile 4.hafta
içinde K ve E guruplarına plasebo olarak serum fizyolojik verilirken KH uygulanacak gruplara ise 24 saat ara ile iki defa 1X10⁶MSC/1.5ml
kök hücre sıçanların beş farklı (alt, üst ekstremiler ve kuyruk) bölgesine eşit dozlarda, intramüsküler olarak injekte edildi. EKH1 gru-
buna KH egzersize başlamadan önce verildi, EKH2 grubuna ise egzersiz sonrası verildi. Sıçanlar sakrifiye edildikten sonra apopitoz ça-
lışması için kas örnekleri alındı. Apoptoz düzeyi, Terminal deoxynucleotide-Transferase (TdT)-mediated dUTP Nick End Labeling (TUNEL)
yöntemi ile tespit edildi. Veriler, ANOVA ve Student t testi ile bilgisayar ortamında değerlendirilerek, farkların anlamlılık düzeyi p<0.05
alındı.
BULGULAR: MKH ve yüzme egzersizi uygulamalarının hem morfolojik hem de fizyolojik olarak etkili olduğu bulundu. Egzersizle oluşan
doku hasarı üzerine Mkh uygulamaları, apoptotik hücre sayısını anlamlı düzeyde azalttı (p<0.05). Deneklerin yüzme sürelerinin ise iki
grup arasında önemli oranda arttığı görüldü(p<0.05).
SONUÇ: Mezenkimal kök hücre ve yüzme egzersizi uygulamaları sıçan yüzme performansını arttırırdı ve egzersize bağlı oluşan hücre
hasarlarının önemli oranda azaldığı görüldü. MKH uygulamalarının klinik birçok disiplin tarafından tedavi amaçlı kullanımının yaygın-
laşması, atletik performansın arttırılması ve egzersizle oluşan doku hasarlarının ve spor yaralanmalarının önlenmesinde önemli düzeyde
katkı sağlayabileceği değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücre, kas hasarı, hücre ölümü, atletik performans, yüzme egzersizi
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PS049
Ilımlı ve Yoğun Yüzme Egzersizi Uygulanan Sıçanlarda Probiyotik VSL#3 Kullanımının Zonulin ile Bazı Yangısal ve
Oksidatif Değişkenlere Etkisi
Hümeyra Ünsal, Cengiz Ünsal, Aykut Göktürk Üner, Ece Koç Yıldırım, Mehmet Ekici, Muharrem Balkaya, Ferda Belge
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 09016, Işıklı/AYDIN/Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Bağırsak bariyer bütünlüğünün bozulması ve beraberindeki yangısal ve oksidatif süreç, yoğun egzersiz sonrasında bir
takım gastrointestinal problemlere ve üst solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Ilımlı düzeydeki egzersizler ise bağışıklığı
ve oksidatif dengeyi güçlendirmektedir. Bu çalışmada, sıçanlarda ılımlı ve yoğun yüzme egzersizinin intestinal bariyer belirteci zonu-
lin ile bazı sitokinleri ve oksidatif değişkenleri nasıl etkilediği ve probiyotik kullanımının her iki egzersiz sürecindeki etkileri incelendi.
YÖNTEMLER: Yirmi sekiz sıçan, rastgele 4 eşit gruba ayrıldı: Kontrol-C, Probiyotik-P, Egzersiz-E, Probiyotik+Egzersiz-PE. E ve PE gru-
bundaki sıçanlara 5 hafta süreyle haftada 5 gün ve günde 1 s ılımlı yüzme egzersizi yaptırıldı. Aynı sıçanlara ılımlı yüzdürme periyodunu
takiben 5 gün süreyle günde 3 kez 150 dk aralıklarla 1’er saatlik yoğun yüzme egzersizi yaptırıldı. C ve P grupları sedanter grupları
oluşturdu. P ve PE gruplarına içme suyu ile probiyotik VSL≠3 verildi. Deneylerin sonunda serum zonulin, TNF-α, IL-6, IL-10, TGF-β, MDA
ve protein karbonil düzeyleri belirlendi. Veriler tek yön varyans analizi ve post-hoc Duncan testleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ilımlı yüzme egzersizi sonrasında E grubunda zonulin ve MDA düzeyinin azaldığı (P=0,01), PE grubunda ise TNF-α (P=0,003),
IL-6 (P=0.022), ve TGF-β (P=0,04) ve MDA (P=0,01) düzeyinin azaldığı ancak zonulin düzeyindeki azalışın istatistiksel önemde olmadığı
belirlendi.
SONUÇ: Ilımlı yüzme egzersizi bağırsak bariyer bütünlüğünü korumuş ve oksidatif stresi azaltmıştır. Ilımlı egzersiz sürecinde probiyo-
tik VSL≠3 tüketimi yangısal yanıtı da iyileştirmiştir. Diğer taraftan yoğun egzersiz önemli bir yangısal yanıta ve/veya oksidatif strese
neden olmamıştır fakat ılımlı egzersizin ortaya çıkardığı faydalı yanıtlar muhtemelen yoğun egzersizin oluşturduğu hafif şiddetteki
stres nedeniyle ortadan kalkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yüzme egzersizi, probiyotik, sitokin, oksidatif değişkenler, zonulin, rat

PS050
Genel Vücut Masajının Kreatinin, Ürik Asit ve Mikroproteinlerin Atılımı Üzerine Etkileri
Yalçın Kaya1, Yıldırım Kayacan2, Yucel Makaracı2

1Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye
2Ondokuz Mayıs üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırma, masajın ürik asit, kreatinin ve mikroprotein parametreleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Araştırma 21 çalışma grubunda ve 21 kontrol grubu olmak üzere toplam 42 katılımcı üzerinde gerçekleştiril-
miştir. Her iki gruba da submaksimal egzersiz uygulanmış, çalışma grubuna submaximal egzersizden sonra masaj uygulanmıştır. Kont-
rol grubuna ise, masaj uygulanmamıştır. Kontrol grubu masaj süresi kadar zamanda pasif olarak dinlendirilmiştir. Deney grubundan
masaj öncesi ve masaj sonrası (35 dakika masajı ve bekleme süresini takiben) iki kez olmak üzere idrar örnekleri alınarak analizler ger-
çekleştirilmiştir. Masaj maniplasyonları efloraj, friksiyon, petrisaj, derin friksiyon, vibrasyon sıralaması ile uygulanmıştır. Ürin içerisin-
deki kreatinin, ürik asit ve mikroproteinler kullanım talimatlarına uygun bir şekilde, Olympos AU 5200 kiti kullanılarak analiz edilmiştir.
Verilerin istatistiksel analizlerinde grup içi karşılaştırmalarda eşleştirilmiş t test, gruplar arası karşılaştırmada ise bağımsız örneklem t
testi kullanılmıştır. Ürik asit, kreatinin, mikroprotein idrar düzeyleri masaj öncesi ve sonrası sırasıyla tespit edilmiştir. Değerler mg/dl,
ortalama +/- SD. olarak ölçülmüştür.
BULGULAR: Analiz sonucunda masaj uygulanan deney grubundan alınan idrarda kreatinin, ürik asit değerlerinde anlamlı düzeyde artış
tespit edilmiştir (P<0.01). Mikroprotein düzeyinde ise anlamlı farklılık bulunmamıştır. Kontrol grubunda ölçülen hiçbir parametrede din-
lenim öncesi ve sonrası anlamlı farklılık bulunmamıştır.
SONUÇ: Elde edilen veriler doğrultusunda, masajın ölçülen parametreler üzerinde etkilerinin olduğu tespit edilse de bu etkilerinin
hangi yollarla olduğu da açık değildir. Ürik asit düzeylerindeki değişimin antioksidan özelliğinden kaynaklanabileceği ve masajın anti-
oksidan savunma sistemini etkileyerek bu değişime neden olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak, bu etkilerin tam aydınlanabilmesi
için masajın idrarda ya da kanda antioksidanlarla ilişkilerinin incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Performans artışı ve düzen-
lenmesi, sporcuların dinlenme süresinin dengelenmesi için masaj sonrası kreatinin, ürik asit ve mikroprotein seviyelerinin dikkate alın-
ması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Maksimal altı egzersiz, masaj, mikroprotein, kreatinin, ürik asit
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PS051
Işık Uyaranların Performansa Olumsuz Etkileri ve Hipnotik Telkin Yoluyla Bu Etkinin Eliminasyonu
Yalçın Kaya1, Yıldırım Kayacan2, Ahmet Selim Kaya3, Kadir Ekin1

1Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye
2Ondokuz Mayıs üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
3Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Sportif performansı etkilemek için hipnotik telkin yoluyla insanlarda birçok halüsinasyon oluşturulabilmektedir. Bu ha-
lüsinasyonların stimulanları inhibe, eksite ya da konverse edebileceği, direkt uygulanan hipnotik telkinlerle pozitif duyguların kuvvet-
lendiği bildirilmektedir. Sporcuların kritik anlarda gözüne gelen ışık dikkatlerini dağıtabilmekte ve performanslarına zarar
verebilmektedir. Bu çalışma, sporcuların performanslarını olumsuz yönde etkileyen stimulanlardan ışık uyaranının kuvvet performansı
üzerinde oluşturduğu fizyolojik tepkisini ve hipnotik telkinlerin bu tepki üzerine etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Çalışma uluslararası düzeyde milli sporcu 28 gönüllü erkek suje üzerinde yapılmıştır. Aynı grup sujelere, iki kez kuvvet
uygulatılmış, birinde kuvvet uygularken verilen ışık uyaranlarına direkt kuvvet boyutundaki cevaplar tespit edilmiş; diğerinde ise aynı
sujeler hipnoza alınmış ve aynı uyaranlar verilmiştir. Ancak uyaranlar verilmeden önce “gözüne ışık gelecek, gözüne ışık geldiğinde
kendini çok daha güçlü hissedeceksin ve bütün gücünle elindeki cismi sıkacaksın, adeta elindeki cisim ezilecek ve yok olacak” şeklinde
telkinler verilmiş ve kuvvetteki fiziksel değişimler tekrar kaydedilmiştir. Uygulanan kuvvetteki değişimler, TMR EST 1000 izometrik kas
çalışması ölçüm cihazında pençe kuvveti seklinde tespit edilmiştir. Kuvvet uygulama sırasında deneklerin gözlerine 450’lik açıyla 50
cm’lik mesafeden 100, 150 ve 200 watt’lık ışık stimülan olarak verilmiştir. Sonuçta, hipnozda ve hipnozun uygulanmadığı durumdaki
telkin sırasında uygulanan kuvvete etki eden ekstra ışık uyaranlarının oluşturduğu değişimler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Elde
edilen bulgular paired t test ile analiz edilerek P<0.05 düzeyindeki değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Yapılan analiz sonuçlarına göre ölçülen kuvvet değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu görülmektedir.
(100 W: p<0.001, 150 W: p<0.001, 200 W: p<0.001).
SONUÇLAR: Elde edilen bulgulara göre kuvvet uygularken göze gelen ışık uyaranlarının performansı olumsuz yönde etkilediği, fakat hip-
notik telkinle bu etkinin elimine edildiği, hatta kuvvete pozitif yönde etki ettiği bulunmuştur. Bu nedenle müsabaka ve mücadeleye da-
yalı egzersiz formlarında dikkat dağılımından kaynaklanan performans kayıplarında hipnozun etkili olabileceği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Işık uyaranı, kuvvet, hipnoz, performans, odaklanma

PS052
Boksta reaksiyon süresi ile el kavrama kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yıldırım Kayacan1, Kazım Bıyık1, Anzel Bahadır2, Vedat Erim1, Yücel Makaracı1, İzzet İslamoğlu1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
GİRİŞ-AMAÇ: Boks, hızlı refleks ve reaksiyon süresi ile ilişkili çeviklik ve el becerisi gerektiren bir spor dalıdır. Genelde ellerin motor be-
cerisi, sıklıkla el kavrama kuvvetlerinin ölçülmesi ile değerlendirilir. El kavrama kuvveti; fiziksel aktivitelerin değerlendirilmesi, kısa fi-
ziksel performansların değerlendirilmesi ve el fonksiyonları ile ilgili niceliksel analizlerde iyi bir belirteçtir. Reaksiyon zamanı, uyaran
ve tepki arasındaki süre olarak tanımlanmaktadır ve bu süre sinir-kas performansının göstergelerinden biri olması nedeni ile de spor-
tif performansta ölçüt olarak alınan en önemli öğedir. Bu bağlamda, sunulan çalışmanın amacı profesyonel boksörlerin reaksiyon za-
manı ile el kavrama kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya elit düzeyde mücadele eden, 16-20 yaş arası (n=28) erkek boksör katıldı. Uygulanan tüm prosedürler Yerel Etik
Komite tarafından onaylandı. Boksörlerin reaksiyon zamanı ölçümlerinde, MOART (Lafayette USA) reaksiyon ölçüm cihazı kullanıl-
mıştır. Ölçümler basit ve çoklu görsel reaksiyon ölçümleri olarak iki şekilde gerçekleştirildi. El kavrama kuvveti ölçümleri, 0–100 kg. arası
kuvvet ölçen el dinamometresi grip-D (Takei, Japonya) ile yapıldı. Elde edilen bulgular, Pearson’s korelasyonu ile analiz edilerek, P<0.05
değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Basit işitsel reaksiyon zamanı ile basit görsel reaksiyon zamanı, basit görsel reaksiyon zamanı ile çoklu görsel/işitsel reak-
siyon zamanı, sağ el kavrama kuvveti ile sol el kavrama kuvveti arasında istatistiksel olarak pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir
(P<0.05). Ölçülen reaksiyon zaman parametreleri ile sağ ve sol ele ilişkin kavrama kuvvetleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı.
SONUÇLAR: Elde edilen bulgulara göre, boksörlerde görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarının birbiri ile koordineli bir yapıya sahip olduğu
gözlenmiştir. Bu bakımdan, reaksiyon zamanları ile birçok vücut fonksiyonun belirteci olan el kavrama kuvvetinin ilişkili olmadığı be-
lirlenmiştir. Bu parametreler ile elde edilen sonuçlarda, zamana bağlı mücadelenin ön plana çıktığı boks sporundaki antrenman form-
larının etkili olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Boks, reaksiyon zamanı, el kavrama kuvveti
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PS053
Biceps Brachii Kası Kalınlık ve Sertlik Değerlerinin Ultrasonografik Ölçüm Güvenirliği
Ömer Batın Gözübüyük1, Bernard Tahirbegolli2, Orkun Akkoç3, Mehmet Akman4, Bülent Bayraktar5

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı
4Medipol Başakşehir Futbol Kulübü
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,
Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Uzuvun antropometrik ölçümü, kas kalınlığı hakkında güvenilir bilgi vermemektedir. Egzersiz biliminde önem arz eden
kas sertliğinin, objektif ölçüm metotlarından birisi son yıllarda kullanıma giren shear-wave elastografidir (SWE). Çalışmamızda biceps
brachii kasının kalınlığını non-invaziv ve maliyet uygunluğu olan B-mode ulstrasonografik görüntülemeyle, sertliğini SWE yöntemiyle
ölçüm güvenirliğini hesaplamayı hedefledik.
YÖNTEM: ANOVA ekseninde, 3 tekrarlanan ölçüm, 0,5 effect size, %95 güven ve %90 güç için örneklem büyüklüğü 11 olarak hesap-
landı. 17 (11 Erkek, 6 Kadın) sağlıklı gönüllünün, 3 gün art arda seanslarda 3’er defa biceps brachii kasının kalınlık ölçümleri, oturarak,
non dominant kolda, dirsek 90° fleksiyonda, kolun üst kısmının %60 distalinde B-mode ulstrasonografik görüntülemeyle, sertlik öl-
çümleri 11 (5 Erkek, 6 Kadın) gönüllünün biceps brachii kasının rastgele seçilen 3 ayrı noktasından SWE yöntemiyle tanısal ultrason ci-
hazı ile deneyimli bir Spor Hekimi tarafından yapıldı. Ölçümler arasında farklılık Friedman testiyle incelendi. Seanslar arasında ölçüm
güvenirliği için Intraclass Corelation Coefficient(r) ve %95 Confidence Interval(CI) hesaplandı.
BULGULAR: Seans içi ve seanslar arası kas kalınlığında istatistiksel anlamlı fark saptanamadı (p>0,05). Kalınlık ölçümü seanslar ara-
sında ölçüm güvenirliği yüksek saptandı r=0,993 (CI: 0,985 - 0,997). Sertlik ölçümü seans içi ve seanslar arası ölçümlerinde istatistiksel
anlamlı fark bulunamadı (Gün 1, 2, 3 ve seanslar arası için sırasıyla p=0,307, p=0,529, p=0,234; ve p=0,529). Günler arası sertlik ölçüm
güvenirliği orta seviye olarak hesaplandı r=0,678 (CI: 0,13 – 0,91)
SONUÇ: B-mode ultrasonografik görüntüleme biceps brachii kas kalınlığının ölçülmesinde ve ultrason SWE biceps brachii kası sertlik
değerinin nicel olarak hesaplanması ve takibi için güvenilir bir yöntemdir. Seans içi 3 ölçüm yapılması, daha tutarlı bir değer elde edil-
mesini sağlamaktadır.
Kaynaklar:
Miyatani M. ve ark. (2004). The accuracy of volume estimates using ultrasound muscle thickness measurements in different muscle groups. Euro-
pean J Applied Physiology, 91: 264-72.
Chino K. ve ark. (2012). Reliability and validity of quantifying absolute muscle hardness using ultrasound elastography. PLoS One, 7, e45764.
Anahtar Kelimeler: Kas kalınlığı, B-mode, Ultrasonografik görüntüleme, Güvenirlik

PS054
Ambulasyonu Olan Serebral Palsi’li (SP) Olgularla, Ambulasyonu Olmayan Serebral Palsi’li (SP) Olguların Alt Ekstremitelerinde De-
formite Görülme Sıklığı Arasındaki İlişki
Özlem Kutlu İshakoğlu1, Recep Dokuyucu1, Hatice Doğan1, Okan Tutuk1, Cemil Tümer1, Fatma Duman2

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hatay, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Serebral Palsi’ye (SP) eşlik eden kontraktürler, kemik veya eklem deformiteleri çocuğun hareketlerini büyük ölçüde sı-
nırlamaktadır. Aynı zamanda dinamik deformiteler ve hareket bozuklukları, ambulasyon ve aktiviteler ile daha belirgin hale gelmek-
tedir. Bu nedenle çalışmamızda ambulasyonu olan SP’li olgularla, ambulasyonu olmayan SP’li olguların alt ekstremitelerinde deformite
görülme sıklığını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Bu çalışma, Hatay Umut Damlaları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ayakta fizyoterapi gören, SP’li hastalarla
gerçekleştirildi. Yaş ortalamaları 18,91±6,24 olan 23 olgu (12K-11E); grup I: SP’li ambule olan grup (n=13) ve grup II: SP’li ambule ol-
mayan grup (n=10) olarak ayrıldı. Olguların demografik bilgileri, hastalığın klinik tipi, hastalığın tutulumu, seviyesi, alt ekstremite de-
formiteleri, epilepsi varlığı gibi bilgileri kaydedildi. Değerlendirilmede Kaba Motor Fonksiyonel Sınıflandırma Sistemi (GMFCS) ve
Fonksiyonel Mobilite Skalası (FMS) kullanıldı ve postür analizi yapıldı. Elde edilen veriler SPSS-V19 paket programı ile analiz edildi. Ka-
tegorik değişkenler arasındaki ilişki ki-kare testi kullanılarak incelendi. P< 0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmada en sık rastlanan deformite, dizlerde fleksiyon deformitesidir (Ambule olanların %30,43’ü; ambule olmayanla-
rın %34,78). Ancak ambulasyon durumu ile dizlerde fleksiyon deformitesi görülme sıklığı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi
(p>0,05). Ambulasyon ile pes planus, pes kavus, ekinovarus, ekinovalgus, dizlerde fleksiyon, halluks valgus, çekiç parmak, tibial torsi-
yon, kalkaneovarus, calcaneovalgus ve genu varum arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi ( p>0,05). Ancak ambule olan olgu-
lardaki (8 kişi; %34,78) genu valgum deformitesinin ambule olmayanlara (2 kişi; %8,69) göre fazla olduğu görüldü (p<0,05).
SONUÇ: Çalışmamızda değerlendirdiğimiz olgularda en sık karşılaştığımız alt ekstremite deformitesi dizlerde fleksiyon deformitesidir.
Çalışmamızın olgu sayısının azlığı ile ilişkili olarak bu sonucun netlik kazanabilmesi için daha çok olgunun dahil edildiği çalışmalara ih-
tiyaç olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, deformite, ambulasyon
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PS055
Kısa ve Uzun Süreli Egzersiz Yapmış Sıçanlarda PTX-3, IL-6 ve CRP Düzeylerinin İncelenmesi
Melek Tunç Ata, Günfer Turgut, Mukaddes Mergen Dalyanoğlu, Sebahat Turgut
Pamukkale Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli

GİRİŞ-AMAÇ: Farklı egzersiz tipleri kaslarda, farklı oranlarda hücresel düzeyde hasar meydana getirebilir. Egzersiz ile oluşan kas hasarı;
kanda kreatin kinaz, miyoglobin, akut faz proteinleri ve interlökin düzeylerindeki yükselme ile belirlenir. Bu çalışmada amaç, kısa ve
uzun süreli egzersiz yapmış sıçanlarda PTX-3 (Pentraksin-3), IL-6 (interlökin-6), ve CRP (C-Reaktif Protein) seviyelerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda kullanılan 30 adet Wistar Albino erkek sıçan kontrol, kısa süreli ve uzun süreli egzersiz olmak üzere 3 eşit
gruba ayrıldı. Kısa süreli egzersiz grubu; koşu bandında 1 hafta boyunca, 3 gün/hafta, 10 dk/gün, 20 m/dk koşturuldu. Uzun süreli eg-
zersiz grubu ise; 4 hafta boyunca, haftada 7 gün koşu bandında 20 m/dk ve 60 dk/gün koşturuldu. Deneysel period sonunda plazma
PTX-3, IL-6, ve CRP seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Sonuçlar SPSS 17.0 software programında Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis
testleri kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmamızda PTX-3, IL-6 and CRP seviyelerinde 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Kısa
ve uzun süreli egzersiz grupları arasında IL-6 ve CRP seviyeleri bakımından farklılık gözlenmezken, PTX-3 seviyesi kısa süreli egzersiz gru-
buna (2,27± 0,58) göre uzun süreli egzersiz grubunda (3,04± 0,37) anlamlı olarak yüksek bulundu.
SONUÇ: PTX-3 seviyesi uzun süreli egzersize bağlı kas hasarında kısa süreli egzersize göre artış gösterir. Bu artış, PTX-3’ün kas hasarı
üzerinde koruyucu bir role sahip olabileceğini göstermektedir.
Hızlı Destek Projesi kapsamında 2015HZL0018 numarası ile Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından destek-
lenmiştir.
Anahtar Kelimeler: egzersiz, Pentraksin-3, C-reaktif protein, İnterlökin-6

PS056
Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesinde Akselometre ve Uluslar Arası Fiziksel Aktivite Anketinin Karşılaştırılması
Zeynep Altınkaya1, Uğur Dal1, Figen Dağ1, Merve Türkegün2

1Mersin Üniversitesi, Fizyoloji AD., Mersin
2Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD., Mersin

GİRİŞ VE AMAÇ: Fiziksel aktivite sağlıklı yaşamın gelişmesine katkı sağlayabilmektedir. Obezitenin ve hastalıkların önlenmesinde art-
mış fiziksel aktivitenin önemi bilinmektedir. Fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için birçok değişik yöntem kullanılmaktadır. Bu yön-
temlerden ikisi üç eksenli akselometre ve anketlerdir. Çalışmamızda, farklı vücut kitle indeksine (VKİ) göre sınıflandırılmış grupların
fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi ve uluslar arası fiziksel aktivite anketi ile akselometrenin birbiri ile tutarlığının incelenmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 18-30 yaş arası, VKİ’ne göre belirlenen zayıf, normal, vücut ağırlığı fazla ve obez bireyler olmak üzere 64 gö-
nüllü katılmıştır. Akselometre cihazı kullanılmadan önce cihaza bireylerin bilgileri girilmiştir ve 1 dakikalık aralıklarla hareketler kay-
dedilmiştir. Akselometre aktif olarak kullanılan sağ veya sol kalça kemiği üzerindeki kıyafete sabitlenip ve cihazın ard arda 7 gün
boyunca bireylerin günlük yaşamında kullanılması istenmiştir. 7 gün dolduktan sonra uluslararası fiziksel aktivite anketi uygulanmış-
tır. İstatistiksel analiz için ANOVA, TUKEY, LSD, Intraclass Korelasyon Katsayısı ve güven aralığı kullanılmıştır.
BULGULAR: Obez grubun anket değerlendirmesinden elde edilen düşük şiddetli aktivite süresinin ortalama değeri, normal grubun or-
talama değerine göre anlamlı olarak yüksektir (p=0,031). Normal (p=0,034), vücut ağırlığı fazla (p=0,006) ve obez (p=0,023) grupları-
nın akselometreden elde edilen düşük şiddetli aktivite süre ortalama değeri, zayıf grubun ortalama değerine göre anlamlı olarak
yüksektir. Anket ve akselometreden elde edilen düşük (ICC=0,04; [-0,2092]-[0,2784]), orta (ICC=-0,04; [-0,3198]-[0,2425]) ve şiddetli
(ICC=-0,01; [-0,5407]-[0,5240]) fiziksel aktivite süreleri arasında uyum bulunmamıştır.
SONUÇ: Akselometre sonuçlarına göre normal, vücut ağırlığı fazla ve obez bireyler zayıf bireylere göre düşük şiddetli aktivitede daha
fazla zaman harcarken, anketten elde edilen sonuçlara göre obez bireyler normal bireylere göre düşük şiddetli aktivitede daha fazla
zaman harcamaktadır. Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde anketlerden ziyade üç eksenli akselometre kullanımı objektif bir yön-
tem olduğu için tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Akselometre, Fiziksel Aktivite, Obezite, Uluslar Arası Fiziksel Aktivite Anketi
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PS057
Fruktozdan zengin beslenmeye bağlı metabolik ve kardiyak hemodinamik değişimlerde gönüllü fiziksel aktivitenin etkisi
Pınar Tayfur1, Orkide Palabıyık2, Nurşen Uzun1, Necdet Süt3, Selma Arzu Vardar1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Biyofizik Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Fruktozdan zengin beslenme vücutta obezite ve metabolik değişiklikler oluşturmaktadır. Bu çalışmada fruktozdan zen-
gin beslenmeye bağlı metabolik, kardiyak hemodinamik ve inflamatuvar değişikliklere gönüllü fiziksel aktivitenin etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Erkek sıçanlar, kontrol grubu (K; n=7), %10 fruktozlu içme suyuyla beslenen fruktoz grubu (F; n=7), %10 fruktozlu içme
suyuyla beslenen ve gönüllü fiziksel aktivite yapan fruktoz aktif grup (FA; n=7) olarak ayrıldı. Sıçanların on hafta boyunca günlük sıvı
alımları, haftalık vücut ağırlıkları ölçüldü. Sonrasında serum glukoz, trigliserit, total kolesterol, HDL, LDL düzeyleri enzimatik yöntemle,
insülin, TNFα ve IL6 düzeyleri ELİSA metodu ile belirlendi. Kan örneği alınmasını takiben kalp ve karaciğer ağırlığı belirlenerek Lan-
gendorff düzeneğinde sol ventrikül gelişim basıncı, maksimum ve minimum sol ventrikül basınç değişim oranları ve kalp hızları kay-
dedildi. İstatistiksel karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.
BULGULAR: Bir ve onuncu hafta arasındaki kilo alımı FA grupta (95,1±14,3 gr), F grubu (109,0±6,6 gr) ve K grubundan (113,4±10,9 gr)
daha düşük bulundu (p=0.04 ve p=0.03). F grubunun (11,8±1,0 gr) karaciğer ağırlığı, K (9,7±1,3 gr) ve FA (10,2±0,7 gr) gruplarından yük-
sek olduğu görüldü (p=0.01 ve p=0.01). Serum glukoz, insülin, trigliserit, total kolesterol, HDL, LDL, TNFα ve IL6 düzeylerinde farklılık
gözlenmedi. Kardiyak hemodinamik açıdan maksimum sol ventrikül değişim oranı, FA grupta (2351,6±442,2), F grubu (1320±542,2) ve
K (1756±468,7) grubundan yüksek bulundu (p=0.01 ve p=0.05).
SONUÇ: Bu çalışma bulgularına göre fruktozdan zengin beslenen sıçanlarda gönüllü fiziksel aktivite kilo alımını azaltıcı ve kardiyak
kontraktiliteyi artırıcı yönde etkilidir. Ancak metabolik ve inflamatuvar açıdan belirgin değişiklik saptanmamıştır.
Bu çalışma TÜBAP tarafından desteklenmiştir (2015/27).
Anahtar Kelimeler: Fruktozdan zengin diyet, kalp, gönüllü fiziksel aktivite, egzersiz

PS058
Merkezi FGF21 infüzyonunun TRH ve TSH hormon seviyeleri üzerine etkileri
Ümit Yılmaz1, Suat Tekin1, Mehmet Demir1, Süleyman Sandal1, Yılmaz Çiğremiş2

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Fibroblast büyüme faktörü 21 birçok metabolik yolağı düzenleyen önemli bir endokrin hormondur. FGF21, tüm bu etki-
lerini gösterebilmesi için FGFR1c reseptörüne ve β-klotho ko-reseptörüne ihtiyaç duymaktadır ve bu reseptörler beyinde özellikle hi-
pofiz bezinde ve hipotalamusun suprakiyazmatik ve paraventriküler nukleuslarında ifade edilmektedir. Tirotropin salgılatıcı hormon
(TRH) hipotalamusun paraventriküler nukleusunda sentez edilir ve hipofiz bezinde tiroid uyarıcı hormonunun (TSH) sentezini ve biyo-
aktivitesini düzenler. Bu çalışma, intraserebroventriküler (icv) kronik FGF21 infüzyonunun hipotalamik TRH gen ifadesi ve serum TSH
hormon seviyeleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Bu deneysel prosedür için toplamda 30 sıçan kullanıldı ve FGF21, sham ve kontrol olarak rastgele üç gruba ayrıldı (n=10).
FGF21 ve sham gruplarına sırasıyla yedi gün boyunca intraserebroventriküler olarak FGF21 (0.72 µg/gün) ve yapay beyin omurilik sı-
vısı infüze edildi. Yedi günün sonunda tüm hayvanlar sakrifiye edilerek kan ve hipotalamus dokuları alındı. Serum TSH seviyesi ELISA
yöntemiyle analiz edildi ve hipotalamustaki TRH gen ifadesi seviyeleri Real-Time PCR ile belirlendi.
BULGULAR: FGF21 uygulanan grup hipotalamik TRH gen ifadesi ve serum TSH hormon seviyeleri bakımından kontrol ve sham grupla-
rıyla karşılaştırıldığında, FGF21 grubunun hem kontrol hem de sham grubuna göre hipotalamik TRH gen ifadesi ve serum TSH hormon
seviyelerinin anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0.05).
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, icv FGF21 uygulamasının hipotalamustaki tiroid hormonlarının merkezi olarak düzenlenmesinde önemli rol-
ler oynayabileceğine işaret etmektedir.
Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2014/16).
Anahtar Kelimeler: FGF21, TRH, TSH
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PS059
Farklı Yaş Gruplarında Viseral Yağ Miktarının Kaygı Skorlarına Etkisi: Cinsiyetin Rolü
Hi̇lal Korkmaz1, Atakan Savrun2, Deniz Önal1, Bilge Pehlivanoğlu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD
2Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Acil Tıp Bölümü

GİRİŞ-AMAÇ: Günümüzde bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan artmış vücut ağırlığı ve obezitenin özellikle viseral yağ mikta-
rının çeşitli hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Modern toplumlarda anksiyete ve ilişkili hastalıkların sıklığı da artış göstermekte
ve vücut ağırlığındaki değişikliklerin anksiyete sıklığı ve derecesi ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu bilgiler ışığında 18-60 yaş aralı-
ğındaki kadın ve erkek bireylerde vücut ağırlığının anksiyete ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 220 kadın, 160 erkek olmak üzere toplam 380 gönüllü birey katıldı. Bu kişiler ile yüz yüze görüşülerek; yaş, boy,
kilo, bel çevresi değerleri kaydedildi ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanarak anksiyete skoru hesaplandı. Veriler, cinsiyete, yaş grupla-
rına ve bel çevresine göre gruplanarak anksiyete skoru açısından SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak karşılaştırıldı. p<0,05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Yaşa (18-29, 30-49, 50-60) ve bel çevresine (erkeklerde 102 cm, kadınlarda 80 cm) göre gruplandığında; 30-49 yaş arasın-
daki viseral yağ miktarı yüksek olan kadınlar (10,8±5,8) ve aynı özellikteki erkekler (7,6±5,0) arasında anksiyete skorları anlamlı fark gös-
terdi. Diğer değerlendirmelerimize göre yaş, cinsiyet ya da bel çevresi açısından gruplar arasında fark bulunmadı.
SONUÇ: Kullandığımız anksiyete ölçeği sonuçlarının sadece 30-49 yaş grubundaki kadınlarda erkeklere göre daha yüksek skorlar ver-
mesi, bu yaş grubunda otoenflamatuvar hastalıklar gibi cinsiyet bağımlı bazı hastalıkların sıklığının yüksek olmasını açıklayabilir. Bu far-
kın özellikle bel çevresi geniş olan grupta gözlenmesi de vücut yağ oranının da bu farktaki rolünü desteklemektedir. Ancak diğer
gruplarda fark bulunmadığı için, çalışmanın diğer ölçekler ile de tekrarlanması gerektiğini düşünmekteyiz. İleri çalışmalarda özellikle
anlık ve uzun süreli kaygı ölçeklerinin kullanılması yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anksiye, Bel çevresi, Vücut ağırlığı, Cinsiyet

PS060
1,25 Dihidroksi Vitamin D3’ün Sıçanda Hidroklorik Asit/Etanol ile Oluşturulan Mide Ülseri Üzerine Etkisi
Hasan Hüseyin Şahin, İnci Alican
Marmara Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: 1,25 Dihidroksi Vitamin D3’ün aktif formu olan kalsitriol, fosfat ve kalsiyum dengesinin sağlanması dışında hücre proli-
ferasyonu, farklılaşması, inflamasyon ve immün sistemde önemli bir modülatördür. Çalışmamızın amacı sıçanlarda hidroklorik asit
(HCl)/etanol ile oluşturulan gastrik ülser modelinde vitamin D3’ün koruyucu etkisini araştırmaktır. μμ
YÖNTEM: Her iki cinsiyetten Sprague-Dawley sıçanlara (250-300g, n=8/grup) 24 saat açlık sonrası gavajla 0.2 ml asidifiye edilmiş eta-
nol solüsyonu (0.3 M HCl/%60 etanol) uygulanarak gastrik hasar oluşturuldu. Kontrol grubuna ise, gavajla 0.2 ml fizyolojik tuzlu su ve-
rildi. Ülser gruplarına 14 gün boyunca tek başına 1,25 dihidroksi vitamin D3 (0.25 μg/kg, intraperitoneal) ya da vitamin D3 ile birlikte
selektif olmayan nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü L-NAME (20 mg/kg; intraperitoneal), sülfidril grup inhibitörü N-etilmaleimid (NEM;
10 mg/kg; intraperitoneal), ATP duyarlı potasyum kanal blokeri glibenklamid (10 mg/kg; oral) veya selektif olmayan siklooksijenaz
(COX) inhibitörü İndometazin (İndo; 10 mg/kg, subkutan) uygulandı. Ülser indüksiyonundan 60 dakika sonra dekapite edilen sıçanla-
rın mide dokusu ve gövde kanı biyokimyasal, makroskopik ve mikroskopik analizler için alındı. Veriler ortalama±SEM olarak ifade edildi
ve istatistiksel analiz için ANOVA ve Student’s t testleri kullanıldı.
BULGULAR: Tedavisiz ülser grubunda makroskopik ülser indeksi (33.13±5.09) vitamin D tedavisi ile azaltıldı (19.00±4.34; p<0.05) ve bu
etki L-NAME varlığında daha belirginleşirken (0.11±0.05; p<0.01); İndo varlığında ortadan kalktı (45.33±6.04; p<0.01). Ülser grubu,
kontrole göre artmış gastrik malondialdehit (MDA) (15.20±1.64 nmol/g; p<0.001), azalmış glutatyon (0.69±0.09 μmol/g; p<0.05) ve art-
mış miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi (20.96± 0.86 U/g; p<0.001) gösterdi. Bu değişiklikler vitamin D ile baskılandı (sırası ile, 7.63±0.31
nmol/g; p<0.01, 1.33±0.16 μmol/g; p<0.01 ve 8.82±0.41 U/g; p<0.001). İndo tedavisi vitamin D’nin MDA, GSH ve MPO düzeyleri üze-
rine etkilerini tersine çevirdi (p<0.05-p<0.001). Mide süperoksit dismutaz ve katalaz seviyeleri gruplar arasında anlamlı bir değişiklik
göstermedi.
SONUÇ: Vitamin D ile öntedavi olasılıkla COX sistemini içeren bir mekanizma aracılığıyla sıçanda HCl/etanol ile indüklenen mide ül-
serinde oksidan hasara karşı koruyucu etki göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: vitamin D, gastrik ülser, siklooksijenaz, inflamasyon
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PS061
Sıçanlarda Hipotalamik Ventromediyal Nükleus Katekolamin Konsatrasyonları Üzerine Damar İçi Glukoz Uygulamasının Etkisi: Bir
Mikrodiyaliz Çalışması
Hatice Solak1, Raviye Özen Koca1, Z. Işık Solak Görmüş1, Zafer Şahin1, Aynur Koç1, Adnan Karaibrahimoğlu2, Selim Kutlu1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD,Konya

GİRİŞ: Hipotalamik ventromediyal nükleus (VMN) tokluk sinyalinin oluşmasında ve besin alımının sonlandırılmasında rol oynamakta-
dır. Noradrenerjik ve dopaminerjik projeksiyonlar beslenmenin regülasyonuna katkı yaparlar. VMN katekolamin düzeylerinin, kan glu-
koz düzeyine bağlı olarak değişip değişmediği bilinmemektedir. Bu çalışma, normal beslenme döneminde ve 24 saatlik açlık
periyodundan sonra damar içi glukoz uygulamasının yetişkin erkek sıçanlarda VMN katekolamin konsantrasyonları üzerindeki etkisi-
nin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM: Çalışmada 2 grup normal beslenen ve 2 grup açlık uygulanan Wistar albino ırkı erkek yetişkin sıçan kullanıldı. Hayvanların
VMN’larına anesteziyi takiben sterotaksik koordinatlar kullanılarak mikrodiyaliz probları yerleştirildi ve deney boyunca mikrodiyaliz
pompası aracılığıyla yapay BOS infüzyonu gerçekleştirildi. Kontrol gruplarına serum fizyolojik, glukoz gruplarına da %50’lik glukoz çö-
zeltisi 1.4 ml/kg dozunda intravenöz yolla uygulandı. Uygulama öncesi (kontrol) ve sonrasında (3 örnek) 20 dakikalık sürelerde mikro-
diyaliz süpernatantları toplandı. Mikrodiyaliz örneklerindeki katekolamin konsantrasyonları sıvı kromatografisinde pg/ml olarak dedekte
edildi. İstatistiksel değerlendirme Wilcoxon testiyle gerçekleştirildi.
BULGULAR: Serum fizyolojik gruplarında kontrolle karşılaştırıldığında norepinefrin ve metaboliti dihidroksifenilglikol konsantrasyon-
ları arasında farklılık gözlenmedi. Norepinefrin ve dihidroksifenilglikol glukoz uygulanan gruplarda da benzer düzeylerdeydi. Dopamin
konsantrasyonları serum fizyolojik gruplarıyla aç ve glukoz uygulanan grupta değişmezken, tok ve glukoz uygulanan grupta istatistik-
sel olarak anlamlı olmayan bir artış gözlendi (kontrol: 0.16±0.02, uygulama sonrası 0.30±0.11, 0,26±0.07 ve 0.27±0.08). Dopamin me-
taboliti olan DOPAC konsantrasyonları ise aç glukoz grubunda farklılık göstermedi, tok glukoz uygulanan grupta ise kontrolle
karşılaştırıldığında anlamlı bir artış ortaya çıktı (p<0.05, kontrol: 0.69±0.07, uygulama sonrası: 1.76±0.48, 1.54±0.48 ve 1.73±0.67, sı-
rasıyla).
SONUÇ: Mevcut çalışmanın bulguları, hipotalamik VMN’taki dopaminerjik nörotansmisyonun kan glukoz düzeyiyle değişebileceğini
göstermektedir. Besin alımını takiben ortaya çıkan hiperglisemi, VMN’da dopaminerjik nörotransmitter konsantrasyonunu arttırarak
tokluk duygusunun oluşmasına katkı yapabilir. VMN’daki noradrenerjik innervasyon kan glukoz düzeyinden etkilenmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıçan, Ventromediyal Nükleus, Katekolamin, Mikrodiyaliz

PS062
Luteal Progesteron Sentezi Üzerine Linuronun İn Vitro Etkileri
Fatih Sultan Bilmen1, Şevket Ari̇kan1, Özkan Şimşek1, Nurgül Atmaca1, Hakan Kalender2, Dinç Eşsiz3, Ruhi Kabakçı1

1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

GİRİŞ-AMAÇ: Linuron tarımda yaygın olarak kullanılan bir herbisittir. İnsan ve hayvan organizması Linurona kolaylıkla maruz kalabil-
mektedir. Bu çalışmayla; luteal progesteron sentezi üzerine Linuronun etkilerinin in vitro araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmada hücre kaynağı olarak midluteal inek ovaryumları kullanıldı. Luteal doku 37°C’ye sabitlenmiş su banyosunda,
kollejenaz yardımıyla, hücrelerine ayrıştırıldı. İnkübasyonun ilk 24 saatlik kısmında hücre ortamına Linuron ilavesi yapılmadı. Uygula-
manın devamında ise hücreler, ortamında değişik dozlarda Linuron (0 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM) ihtiva eden ancak serum içermeyen
mediyum ile ilave 96 saat süreyle inkübasyona tabi tutuldu. Her 48 saatte bir kullanılmış medyum taze hazırlanmış mediyumla değiş-
tirildi. Kullanılmış medyumun içerdiği progesteron miktarı, radioimmunoassay(RIA) yöntemiyle belirlendi. İstatiksel analizlerde ANOVA
ve çoklu karşılaştırma için Duncan testi kullanıldı.
BULGULAR: Hücrelerin ortamına 100 µM linuron ilavesi inkübasyonun hem 3. hem de 5. gününde, progesteron üretiminde önemli
oranda (p<0.01) düşüşe yol açtı. Bunun aksine hücrelerin 50 µM Linuron ile inkübasyonunun ise luteal progesteron sentezi üzerinde
önemli bir etki oluşturmadığı tespit edildi. Hücrelerin 200 µM Linuron ile kültüre edilmesi progesteron sentezinde, inkübasyonun 3.
gününde %41 ve 5. gününde ise %45 oranında azalmaya yol açtı.
SONUÇ: Araştırmanın sonuçları, belirli dozlarda kullanılan Linuronun luteal progesteron sentezini baskıladığını ortaya koymuştur. Hay-
van yetiştiriciliği ekonomisinde üreme sağlığı karlılık için oldukça önemlidir. Sonuçlar ayrıca canlı organizmasının Linurona maruz kal-
maması hususunda gerekli önlemlerin alınmasının zaruretine ışık tutmaktadır.
Bu araştırma; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir (Proje no: TOVAG-213O174).
Anahtar Kelimeler: Herbisit, Linuron, Luteal hücre, Progesteron
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PS063
İrisin yağ ve kas dokularında eşleşmemiş protein düzeyini etkiler mi?
Suat Tekin1, Süleyman Sandal1, Yavuz Erden2, Ebru Etem Önalan3, Cemil Çolak4

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Bartın
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
4İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: İrisin egzersiz esnasında kas dokudan serbestlenen ve egzersizin yararlı etkilerine aracılık ettiği düşünülen bir hormon-
dur. Eşleşmemiş (uncoupling) proteinler periferik dokularda enerji metabolizmasının bir belirteci olarak kabul edilir ve bu proteinle-
rin yağ ve kas dokularda artmış düzeyi enerji kullanıldığını belirtmektedir. Bu çalışma sıçanlarda irisin uygulamasının beyaz ve kahverengi
yağ dokularındaki UCP1 ve kas doku UCP3 gen ifadeleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmada 40 adet Wistar Albino cinsi erkek sıçan kullanıldı ve sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n=10). Kontrol grubundaki sıçan-
lara herhangi bir uygulama yapılmadı. 7 gün süreyle uygulama grubundaki sıçanlara 10 ve 100 nM irisin, sham grubundakilere ise çö-
zücü (yapay beyin omurilik sıvısı) infüzyonu intraserebroventriküler olarak ozmotik mini pompalar aracılığı ile gerçekleştirildi (10
µl/saat). Deney sonunda hayvanlar dekapite edildi ve interskapular kahverengi ve beyaz yağ doku ve biseps kas doku örnekleri top-
landı. Toplanan beyaz ve kahverengi yağ dokularından UCP1 ve kas dokudan UCP3 mRNA ifadeleri RT-PCR yöntemiyle belirlendi.
BULGULAR: Kontrol ve sham gruplarına kıyasla irisinin uygulanan her iki konsantrasyonu da beyaz ve kahverengi yağ doku UCP1 ve kas
doku UCP3 mRNA seviyesini arttırdı (p<0.01). Meydana gelen bu değişikliklerde uygulanan konsantrasyonlar arasında farklılık belir-
lenmedi.
SONUÇ: İrisin periferik enerji tüketiminin göstergesi olan UCP1 ve UCP3 mRNA ifadelerini düzenleyerek, egzersizin enerji metaboliz-
ması üzerine olumlu etkilerine aracılık etmektedir.
Bu çalışma TÜBİTAK 214S640 no’lu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enerji metabolizması, İrisin, Kas doku, Uncoupling protein, Yağ doku

PS064
Endokrin Bozucu Bileşiklerin Gebelik Döneminde Fötal Gelişim Üzerindeki Etkileri
Leyla T. Şener1, Gürcan Albeniz2, Yasin Çelikok3, Ferdane Danışman4, Müfide A Ahbab5, Işıl Albeniz1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Istanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul
3Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Istanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
5Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Endokrin sistemin normal fonksiyonunu engelleyen kimyasallar genel olarak endokrin bozucu bileşikler olarak adlandı-
rılır. Son yıllarda yapılan çalışmaların çoğu memelilerin endokrin bozucu bileşiklerden fötal ve post-natal yaşam dönemlerinde ergin-
dekinden daha kolay etkilendiğini göstermektedir. Bizim çalışmamızın amacı, model organizma olarak kullanılan sıçanlarda maternal
dönem boyunca çeşitli dozlarda Dietilhekzil fitalat (DEHP) ve Di-n-butil fitalata (DBP) maruz kalmanın fötal iskelet gelişimi üzerindeki
etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan etik belgesi alındı. Çalışmada yağ uygulamalı kontrol-pre-
natal, düşük doz-prenatal, yüksek doz-prenatal gruplarında (3 Grup) 4 adet gebe Spraque Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Sıçanlara ge-
beliğin 6. gününden 19. güne kadar her gün aynı saatte DEHP ve DBP 61 µg/kg/gün ve 61 mg/kg/gün olmak üzere 2 doz gavaj yoluyla
verildi. Gebeliğin 20. gününde sıçanlar eter ile bayıltılarak servikal dislokasyon yapıldı. Gebeliğin 20. gününde sıçanlardan çıkartılan fe-
tusların röntgen çekimleri yapıldı. Röntgen çekimleri 42 kVp, 160 mA ve 0,01 s rotation değerlerinde gerçekleştirildi.
BULGULAR: Röntgen çekimlerinde yağ uygulamalı kontrol–prenatal gruba göre, yüksek ve düşük dozlarda DEHP ve DBP uygulanmış
gruplarda kemik yoğunluğunun daha az olduğu gözlemlendi. Kemik ve embriyonik gelişiminin tamamlanmadığı izlendi. İstatistiksel
analiz sonuçlarına göre kontrol ve gruplar arasında anlamlı fark bulundu (p<0.001).
SONUÇ: Çalışmada gebe sıçanlardan elde edilen fetusların iskelet gelişimi incelendi. Yaygın olarak kullanılan fitalatlardan DEHP ve
DBP’in kemik gelişimini geciktirdiği gözlemlendi. Ayrıca çalışmamızda DEHP ve DBP uygulanmış anneye ait fetusların iskelet sistemle-
rinde 61 µg/kg/gün düşük dozun etkili olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Dietilheksil fitalat, Di-N-butil fitalat, fötal gelişim
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PS065
Streptozisinle Tip-1 Diyabet Oluşturulan Beta Hücrelerde Tümor Nekroz Faktör Alfa İnhibisyonunun Apoptotik Hücre Ölümlerine Et-
kisi
Celal Güven1, Eylem Taşkın Güven2, Pelin Yazgan3, Aylin Rezvani4, Sayad Kocahan5

1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AbD
2T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
3Yeni yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
4Bezmi Alem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
5Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

AMAÇ: Romatid Artritli (RA) hastalar, infilamasyonun diyabet gibi bir çok hastalığın gelişmesinde önemli olmasından dolayı, hastalı-
ğın komplikasyonlarından müzdariptirler. Tip-1 diyabet, beta hücrelerden insülin salınımının azalmasıyla karakterize olan oldukça yay-
gın otoimmün bir hastalıktır. Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) infilmasyonu tetikler ve apoptik hücre ölümlerini başlatır. TNF-α’ ın
hedeflendiği tedaviler RA’ ın tedavisinde başarılı gelişmelere sahiptir. TNF-α’nın inhibisyonu, RA’lı diyabetik hastaların glisemik kont-
rollünde başarı sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı; adalimumab, etanersep ya da golimumab ile TNF-α’ ın inhibisyonunun apoptosis ile
beta hücre kayıplarını modüle etmeyi başarıp, başaramayacağını araştırmaktır.
YÖNTEM: Bu çalışmada insan pankreatik beta hücre hattı kullanılmıştır. Kontrol (K), Diyabet (D), Diyabet+Adalimumab (10 µg/ml; DG),
Diyabet+Etanersep (5 µg/ml; DE), Diyabet+Golimumab (10 µg/ml; DG) olmak üzere 5 deney grubu oluşturuldu. Streptozisinle (20 mM)
diyabet oluşturulmasının ardından, TNF-α inhibitörleri 24 saat süreyle inkübe edildi. Bazı apoptotik proteinlerin seviyesi Western blot
kullanılarak ölçmek için, protein izolasyonları yapıldı. BULGULAR: Diyabet AMP-kinazı (AMPK) protein seviyesini azaltarak enerji stre-
sine neden oldu ve Smac/DIABLO’ nun mitokondriden sitozole geçişi sitokrom-c’ nin salınımını azaltarak, P53 protein seviyesinde de-
ğişimler yaparak apoptozisi başlatır. TNF-α’ nın farmakolojik olarak inhibisyonu, DA, DE ve DG gruplarında AMPK’ nın protein seviyesini
arttırarak beta hücrelerdeki enerji stresini azalttı. Ayrıca bütün TNF-α inhibe edildiği gruplarda, P53 protein seviyesi arttırılarak apop-
tozis yoluyla beta hücre kayıplarının azaltır.
SONUÇ: tip-1 diyabet apoptotik yoldan beta hücre kayıplarına neden olmasına rağmen, TNF-α inhibisyonunun apoptotik proteinlerin
azalmasıyla beta hücre kayıplarına karşı koruyucu olabilir.
Anahtar Kelimeler: Adalimumab, Apoptozis, Diyabet, Etanersep, Golimumab, TNF-α

PS066
Timokinon Yağ Hücrelerinde Enflamatuvar Yanıtı Azaltmaktadır
Mehmet Berköz1, Oruc Allahverdiyev2, Metin Yıldırım3, Serap Yalın3

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van
3Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin

GİRİŞ-AMAÇ: Enflamatuvar sinyallere yanıt olarak, yağ hücreleri birçok akut faz proteininin ve enflamasyon aracılarının ekspresyo-
nunu arttırmaktadır. Çörek otu yağının esas biyoaktif bileşeni olan timokinonun anti-enflamatuvar etkilerinin bulunduğu bildirilmiş-
tir. Bu çalışmanın amacı 3T3-L1 fare yağ hücreleri kullanarak timokinon tarafından oluşturulan enflamasyonun modülasyonunu in vitro
olarak araştırmaktır.
YÖNTEMLER: 3T3-L1 yağ hücreleri lipopolisakkarit (LPS) muamelesinden 1 saat önce timokinonla ön-muameleden geçirildi. Tümör
nekroz faktörü-α (TNF-α), plazminojen aktivator inibitörü-1 (PAI-1), monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1), leptin, interlökin-1β
(IL-1β), IL-6 ve IL-10 gen ekspresyonları qRT-PCR kullanılarak ölçüldü. Üç tekrardan elde edilen tüm veriler ortalama ± standart sapma
olarak verildi. İstatistiksel analiz için SPSS v.10 programı kullanıldı. Çoklu gruplar arasındaki farklılıklar tekli varyans analizinin ardından
Tukey post hoc testi kullanılarak analiz edildi. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Elde ettiğimiz verilere dayarak, timokinon, TNF-α, IL-1β, IL-6, MCP-1 ve leptin gen ekspresyonlarını istatistiksel olarak an-
lamlı bir şekilde düşürmüş (p<0,05) ve aynı zamanda LPS ile indüklenmiş PAI-1 aşırı ekspresyonunu baskılamıştır (p<0,05), ancak ti-
mokinon muamelesinin 3T3-L1 hücre hattında IL-10 ekspresyonu üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05).
SONUÇLAR: Sonuç olarak, timokinon LPS’nin pro-enflamatuvar adipokinlerin ekspresyonu üzerindeki uyarıcı etkisini engellemiştir ve
bu bulgular timokinonun yağ hücrelerinin enflamatuvar prosesi esnasında potansiyel bir anti-enflamatuvar etkisi olduğunu göster-
mektedir.
Anahtar Kelimeler: 3T3-L1 hücre hattı, enflamasyon, sitokin, timokinon, yağ hücresi
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PS067
2,2,4,4-Tetra(4′′-oksi-substitüekalkon)-6,6-difenilsiklotrifosfazenin A2780 ve PC-3 Hücre Serilerine Karşı Anti-kanser Özelliklerinin 
İncelenmesi
Çiğdem Tekin1, Kenan Koran2, Suat Tekin3, Süleyman Sandal3, Ahmet Orhan Görgülü2

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Fosfazenler, yapılarında tekrarlanan –P=N– birimlerinden oluşan, her bir fosfor atomunda iki organik veya inorganik yan
grupların (R), bağlı bulunduğu lineer veya halkalı yapıya sahip bileşiklerdir. Fosfazen bileşiklerine, yapısında bulunan –Cl atomlarının
reaktifliğinden dolayı, yan grup olarak bağlanan organik veya inorganik grupların türü bu bileşiklerinin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özel-
liklerini değiştirmektedir. Son zamanlarda Fosfazen türevlerinin kanser hücreleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve çalışmalar bu
yönde ağırlık kazanmıştır. Bu çalışma, orto pozisyonunda –Cl/F/-CH3/-OCH3 grubu bulunan kalkon-fosfazen türevi bileşiklerin İnsan
yumartalık (A2780) ve prostat (PC-3) kanseri hücre hatlarına karşı etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, 2,2,4,4-tetra(4′-oksi-substitüekalkon)-6,6-difenilsiklotrifosfazen bileşikleri (Kimyasal formülleri: 1 bileşiği;
2,2,4,4-tetra(4′-oksi-2-metilkalkon)-6,6-difenilsiklotrifosfazen (C76H62O8N3P3), 2 bileşiği; 2,2,4,4-tetra (4′-oksi-2-metoksikalkon)-6,6-
difenilsiklotrifosfazen (C76H62O12N3P3), 3 bileşiği; 2,2,4,4-tetra(4′-oksi-2-klorokalkon)-6,6-difenilsiklotrifosfazen (C72H50O8Cl4N3P3)
ve 4 bileşiği; 2,2,4,4-tetra(4′-oksi-2-florokalkon)-6,6-difenilsiklotrifosfazen (C72H50O8F4N3P3)) sentezlendi. Bu fosfazen türevlerinin
farklı konsantrasyonlarının (1, 5, 25, 50 ve 100 µM) A2780 ve PC-3 hücre hatları üzerindeki etkileri MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-
il)difeniltetrazoliumbromid] assay yöntemi ile belirlendi. Bileşiklerin LogIC50 değerleri GraphPad Prism 6 programı ile hesaplandı.
BULGULAR: Sonuç olarak, kalkon bileşiğinin orto pozisyonunda metil (1), metoksi (2), klor (3), flor (4) sübstitüentli kalkon-fosfazen bi-
leşiklerinin A2780 ve PC-3 kanser hücrelerine karşı etkili olduğu bulundu (p < 0.05). Bütün bileşiklerin 1, 5, 25, 50 and 100 µM’lık kon-
santrasyonları A2780 hücrelerinin yüzde canlılığını önemli oranda azaltmıştır (p<0.05).
SONUÇ: Yeni sentezlenen bu fosfazen türevi bileşiklerin anti-kanser özelliğe sahip olduğunu gelecekte yumurtalık ve prostat kanseri
tedavisinde umut verici ajanlar olabileceğini göstermiştir. Ancak, kapsamlı in vivo ve in vitro çalışmaların yapılması mekanizmanın
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak ve belki de bu ajanların kanser tedavisinde kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır. 
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (Proje no: 115Z101) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: A2780, Fosfazen, Hücre Canlılığı, PC-3

PS068  
Sıçanlara Periferal Adropin Uygulamasının Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi
Tuncer Nacar1, Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan1, Mustafa Can Güler1, Elif Polat2, Elif Polat3

1Atatürk Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Erzurum
AMAÇ: Adropin, karaciğer ve beyin dokularından izole edilmiş, 76 aminoasit içeren ve 4499.9 Da moleküler ağırlığa sahip lipid meta-
bolizmasının düzenlenmesinden sorumlu metabolik bir hormon olarak tanımlanmıştır. Besin miktarları ile düzenlenir ve enerji home-
ostazisinin sürdürülmesini sağlar. Biz çalışmamızda farklı dozlarda adropin hormonunun tiroid hormonları üzerine etkilerini araştırdık.
YÖNTEM: Bu çalışmada 40 adet Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. Her grupta 10 hayvan olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur.
1. Grup kontrol, 2. Grup sham, 3. ve 4. gruplara sırasıyla 4µg/kg ve 40µg/kg adropin intraperitoneal olarak 7 gün süreyle uygulanmış-
tır. Deney sonunda hayvanlar ötenazi edildi. Kan örnekleri hormonların serum düzetleri analiz edilene kadar -80°C’de saklandı.Tiroid
stimüle edicici hormon (TSH), triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) hormon düzeyleri, ELISA yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. İstatistiksel
analiz one-way ANOVA testini takiben Bonferroni posthoc analizi kullanılarak karşılaştırıldı. Tüm sonuçlar, ortalama±SD olarak sunul-
muştur. 
BULGULAR: Kontrol grubu ile kıyasladığında adropin uygulanan gruplarda TSH ve T4 düzeylerindeki artış anlamlı bulunmamıştır ancak
yüksek doz adropin uygulanan grupta T3 düzeyi kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak artmıştır (P<0,05).
SONUÇ: Enerji homeostazı ile ilişkili olan adropin hormonunun özellikle T3 düzeyini arttırarak tiroid hormonları üzerine etkisi olabile-
ceği gösterilmiştir. 
Bu Proje, Atatürk Üniversitesi BAP (Proje No:2015/281) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adropin, Tiroid stimüle edici hormon, Triiyodotironin, Tiroksin
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PS069  
Obezite ve FGF21 arasında bir ilişki var mı?
Ümit Yılmaz, Suat Tekin, Mehmet Demir, Süleyman Sandal
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: 208 aminoasitlik bir protein olan fibroblast büyüme faktörü 21, genellikle karaciğerde ve aynı zamanda iskelet kası, yağ
doku ve pankreas gibi birçok metabolik dokuda eksprese edilir. FGF21, glikoz alımı ve oksidasyonu, lipid metabolizması ve enerji den-
gesinde önemli roller oynamaktadır. Bu çalışma, kronik intraserebroventriküler (icv) FGF21 infüzyonunun yem tüketimi ve vücut ağır-
lığı değişimi üzerine olan etkilerini belirlemek için dizayn edildi.
YÖNTEMLER: Çalışmada 30 adet erkek Wistar albino sıçan rastgele üç gruba ayrıldı: kontrol, sham ve FGF21 (tüm gruplarda n=10). Beyin
infüzyon kitleri lateral ventriküle implante edildi ve osmotik mini pompalar subkutan olarak sham ve FGF21 gruplarına implante edildi.
Yedi gün boyunca sham grubundaki hayvanlara yapay beyin omurilik sıvısı infüze edilirken (0.72 µg/gün), deney grubundaki hayvan-
lara yedi gün süreyle FGF21 (0.72 µg/gün) infüze edildi. Yem tüketimleri ve vücut ağırlıkları günlük olarak takip edilip kayıt altına alındı.
Tüm istatistiksel analizler SPSS 22.0 programında yapıldı. Werilerin analizi için Wilcoxon testi ve poshocolarak daBonferroni correction
kullanıldı.
BULGULAR: FGF21 infüze edilen hayvanların yem tüketimleri kontrol ve sham gruplarından istatistiksel olarak farklı bulunmadı. FGF21
infüzyonunun, sıçanların vücut ağırlığını sham ve kontrol gruplarına göre anlamlı olarak azalttığı belirlendi (p<0.05).
SONUÇLAR: Çalışmamızın sonuçları, FGF21 infüzyonunun sıçanların yem tüketimlerini değiştirmemesine rağmen vücut ağırlıklarını
azalttığını gösterdi.
Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2014/16).
Anahtar Kelimeler: FGF21, yem tüketimi, vücut ağırlığı

PS070  
Alcea calvertii’nin antikanser ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi
Serhat Keser1, Suat Tekin2, Ömer Kayğılı3, Fatma Keser1, İsmail Türkoğlu4, Semra Türkoğlu5, Sevda Kırbağ6, Süleyman Sandal2

1Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya
3Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ
4Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Elazığ
5Fırat Üniversitesi, Sağlık Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Elazığ
6Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ

GİRİŞ-AMAÇ: Bitkisel kökenli ilaçlar, uzun yıllardır antikanser ve antimikrobiyal amaçlar için Dünya’nın büyük çoğunluğu tarafından
daha az yan etkiye sahip olmaları ve düşük maliyetleri sebebiyle sentetik ilaçlar yerine kullanılmaktadırlar. Alcea calvertii L. (hatmi) Mal-
vaceae familyasına ait endemik çok yıllık otsu bir bitkidir. Alcea türlerine ait bitkilerin antiviral, antiinflamatuar, diüretik ve antimik-
robiyal özelliklere sahip olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada endemik A. calvertii çiçeklerinin su, etanol, metanol ve
aseton ekstraktlarının antimikrobiyal ve antikanser özellikleri (insan prostat (LNCaP), insan kolon (HCT-116) ve insan meme (MCF-7)
kanseri hücrelerinde) incelendi.
YÖNTEM: Ekstraktların antikanser aktiviteleri prostat (LNCaP), kolon (HCT-116) ve meme (MCF-7) hücre hatları üzerinde farklı kon-
santrasyonlarda MTT testi ile belirlendi. Ekstraktların antimikrobiyal aktiviteleri Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Escherichia coli,
Pseudomonas aeroginosa, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus bakterileri ve Can-
didia albicans mayası gibi enfeksiyona neden olabilen farklı mikroorganizmalara karşı inhibisyon zonu yöntemiyle belirlendi. 
BULGULAR: A. calvertii su, etanol, metanol ve aseton ekstraktlarının prostat, kolon ve meme hücre serilerine karşı kontrol gruplarına
göre hücre canlılığında çok anlamlı azalmalara neden olduğu tespit edildi (p<0.001). A. calvertii metanol ekstraktının E. coli, B. subti-
lis, L. monocytogenes ve C. albicans mikroorganizmaları üzerinde standart antibiyotikten daha yüksek antimikrobiyal aktivite göster-
diği belirlendi.
SONUÇ: Sonuç olarak A. calvertii su, etanol, metanol ve aseton ekstraktlarının prostat (LNCaP), kolon (HCT-116) ve meme (MCF-7) hücre
canlılıklarını belirgin bir şekilde azalttığı ve A. calvertii metanol ekstraktının güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlendi.
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114Z124 nolu projeyle desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: A.calvertii, antikanser, antimikrobiyal, endemik, MTT
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PS071  
Hypericum scabrum’un insan prostat, kolon ve meme kanseri üzerine etkisi
Serhat Keser1, Suat Tekin2, Ömer Kayğılı3, Fatma Keser1, Süleyman Sandal2

1Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya
3Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Elazığ

GİRİŞ-AMAÇ: Bitkilerin kanser tedavisinde kullanılan en eski ilaçlar olduğu kabul edilmektedir. Özellikle 60’lı ve 70’li yıllardan sonra bit-
kilerden elde edilen bileşiklerin bazı kanser türlerinin tedavisinde önemli etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. Hypericum scabrum L.,
Hypericaceae familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. Yapılan çalışmalar H. scabrum bitkisinin karaciğer ve böbrek koruyucu, yara iyi-
leştirici, antienflamatuar, antikonvulsant, antioksidan, antiradikal, antimikrobiyal, antibakteriyel, insektisidal ve DNA hasarı önleyici et-
kilere sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada H. scabrum çiçek su ve etanol ekstraktlarının insan prostat (LNCaP), insan kolon
(HCT-116) ve insan meme (MCF-7) kanseri üzerinde hücre canlılığına etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmada üç farklı kanser [prostat (LNCaP), kolon (HCT-116) ve meme (MCF-7)] hücre hattı kullanıldı. Kanser hücrelerinin
canlılığında meydana gelen değişimler 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid (MTT) yöntemiyle belirlendi. Verilerin
istatistiksel analizleri SPSS 17.0 paket programında gerçekleştirildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak önemli kabul edildi. MTT sonuç-
larına göre logaritmik inhibisyon konsantrasyon 50 (LogIC50) değeri Graphpad prism 6 programında hesaplandı.
BULGULAR: Prostat (LNCaP), kolon (HCT-116) ve meme (MCF-7) hücre serilerine uygulanan H. scabrum çiçek ekstraktlarının kontrol
gruplarına göre hücre canlılığında çok anlamlı azalmalara neden olduğu ve bu azalmanın doza bağımlı olduğu tespit edildi (p<0.001).
SONUÇ: Sonuç olarak H. scabrum su ve etanol ekstraktlarının prostat (LNCaP), kolon (HCT-116) ve meme (MCF-7) kanseri hücreleri üze-
rinde güçlü antikanser aktiviteye sahip olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: H. scabrum, HCT-116, Kanser, LNCap, MCF-7, MTT

PS072  
Ramazan Ayınının ilk Haftasında Oruç Tutarak Aç Kalan Bireylerde Tükürük Kortizol Düzeyleri
Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Hilal Yıldırım, Pınar Çakan, Özlem Barutçu, Sedat Yıldız
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Ramazan ayında gün doğumundan batımına kadar oruç tutmak müslümanların bir ibadetidir. Sahur yemeği gün doğu-
mundan önce yenir ve gün batımına kadar hiçbirşey yenilip içilmez. Oruç tutmanın stres ekseni olan hipotalamo-hipofizer adrenal ek-
seninin sirkadyen ritmi üzerine etkisi bilinmiyor. Bu çalışmanın amacı Ramazan ayının ilk haftasında oruç tutan bireylerin tükürük
kortizol düzeylerindeki değişiklikleri incelemektir.
YÖNTEMLER: Bu çalışma Ramazan ayının ilk haftasında oruç tutan, kadın (n=51) ve erkek (n= 39) katılımcılarda (yaş= 18-50) yapıldı.
Tükürük örnekleri sahur yemeğinden önce (yaklaşık saat 02:00’de), iftar öncesinde ve sonrasında (yaklaşık saat 19:00 ile 21:00’de)
alındı. Ayrıca sabah uyandıktan yaklaşık 60 dk sonra (ortalama saat 09:00’da) bir tükürük örneği daha alındı. Katılımcılardan bazıları
iftar sonrasından sahura kadar uyumazken, katılımcıların tümü sahur sonrasında uyudular. Katılımcıların mod skalasına göre durum-
ları ve diyet tercihlerini kaydedildi. Kortizol analizleri ELISA yöntemiyle yapıldı. Kortizol verileri normal dağılmadığı için istatistiksel ana-
lizlerde non-parametrik testler kullanıldı.
BULGULAR: Cinsiyet kortizol konsantrasyonunu etkilemedi (p>0.05). Sabah uyandıktan sonraki kortizol düzeyi (136.0±64.1) diğer tüm
zamanlardan daha yüksekti (p<0.005). Ayrıca sahur kortizol düzeyi (116.4±59.2) iftar öncesi (17.0±2.2) ve sonrasına (79.3±44.9) göre
daha yüksekti (p<0.005). İftar sonrası ile sahur arasında uyuyan katılımcılarda (n= 52) sahur kortizol düzeyi (21.2±3.4) uyumayanlara
göre (14.0±1.5) daha yüksekti (p<0.05). Ancak bu bireylerde sabah uyandıktan sonraki kortizol düzeyleri uyumayan bireylerden farklı
değildi (p>0.05). Yüksek şekerli gıdalar tüketen katılımcıların (n= 18) tüm zamanlardaki kortizol düzeyleri daha yüksekti (p<0.005). 
SONUÇ: Ramazanın ilk haftasında yaklaşık olarak 16 saatlik oruç, sirkadyen kortizol salınımının normal profilini bozmadı. Gece sahur-
dan önce uyku sabah kortizol düzeyini etkilemedi. Yüksek şekerli gıdaların tercih edilmesi, kortizolün kan glikozu üzerindeki homeo-
statik etkileri nedeniyle olabilir.
Anahtar Kelimeler: HPA ekseni, Tükürük kortizol, Ramazan, Oruç, Diyet
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PS073  
Tıp fakültesi öğrencilerinde strese bağlı artış gösteren kortizol seyiyesinin dinamik denge skorları üzerine etkisinin incelenmesi
Deniz Şenol1, Cihat Uçar2, Mahmut Çay1, Furkan Çevirgen1, Davut Özbağ1, Sedat Yıldız2

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Sınav kaygısı öğrencilerin sınav başarısını engelleyen ana faktördür. Stres, hipotalamus-hipofiz-adrenal aksı (HPA) etki-
leyerek kortizol seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu çalışma Tıp Fakültesi öğrencilerinde sınav stresine bağlı artan kortizol
seyiyesinin dinamik denge skorları üzerine etkisinin incelenmesini amaçlamıştır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya Tıp Fakültesi öğrencilerden 107 kişi katılmıştır. Öğrencilere komite sınavından bir ay önce normal dönemde
dinamik dengenin belirlenmesi için Star Excursion Balance Test (SEBT) sağ ve sol ayak için ayrı ayrı yapıldı. Stres değerlendirilmesi için
tükürük örneği alındı ve STAI-1 uygulandı. Aynı testler komite sınavının olduğu gün tekrarlandı ve tekrar stres değerlendirilmesi için
tükürük örneği alınıp, STAI-1 uygulandı. Tükürük örneklerinde kortizol konsantrasyonu belirlendi. 
BULGULAR: Yapılan istatiksel analize göre relax dönemde yapılan dinamik denge testi ile stres belirteci olan kortizol analizi sonuçları
arasında stresli dönemde yapılan dinamik denge testleri istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0,05). Yapılan korelayon
analiz sonucuna göre stres arttıkça denge skorlarının azaldığı belirlendi.
SONUÇ: Tıp Fakültesi öğrencilerdeki sınav stresine bağlı artış gösteren kortizolün öğrencilerin dinamik denge skorları üzerine olumsuz
etkisinin olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: dinamik denge, kortizol, stres

PS074 
Stres ve egzersizin davranış üzerine etkisi
Emine Kaçar1, Zübeyde Ercan1, Fatih Tan1, Gökhan Zorlu2, Özgür Bulmuş1, İhsan Serhatlıoğlu2, Ayşe Sümeyra Dereli3, 
Haluk Keleştimur1

1Fırat Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Zirve Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Beyin üzerinde negatif etkilere sahip olduğu bilinen stres ile pozitif etkilere sahip olduğu kabul edilen egzersizin davra-
nış üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. 
YÖNTEMLER: Çalışmada 40 adet erişkin erkek Sprague-Dawley türü sıçan kullanılmış olup çalışma 45 gün sürdü. Hayvanlar cinsel
davranış testine tabi tutularak 2-4 ejakülasyon gösterenler çalışmaya alındı. Benzer ağırlıkta olanlar aynı grupta olacak şekilde 4
grup oluşturuldu: kontrol, egzersiz, stres+egzersiz, stres. Stres grubundaki hayvanlar her gün hareket kısıtlayıcı içerisinde strese
maruz bırakıldı. Strese maruziyet periyodik olarak arttırıldı (1 saatten başlayarak maksimum 3 saat olacak şekilde). Egzersiz gru-
bundaki hayvanlara ise koşu bandı (treadmill) yardımıyla egzersiz yaptırıldı. Egzersiz protokolü 15m/dk dan başlayarak 45. güne
kadar 25 m/dk ‘ya artırıldı. Egzersizin süresi 15 dk’dan 50 dk ya kadar artırıldı. Stres+egzersiz grubundaki hayvanlara ise hem eg-
zersiz yaptırıldı hem de strese maruz bırakıldı. 20. günden itibaren 3 gün aralıklarla tüm gruplardaki hayvanlara davranış testleri
uygulandı. Depresyon testi olarak kullanılan zorunlu yüzme testi sonuçlarına göre strese maruz bırakılan hayvanlarda floating
(immobilite) süresinin önemli ölçüde uzadığı gözlendi. Kuyruktan asma testi sonuçlarına göre de, egzersizin strese bağlı depres-
yonu önemli derecede azalttığı gözlendi.
BULGULAR: Anksiyete durumunu belirlemek için kullanılan aydınlık-karanlık test sonuçlarına göre strese maruz bırakılan hayvanlarda
karanlıkta kalma süresi aydınlıkta kalma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermedi. Lokomotor aktivitenin dolaylı ölçümü olan açık
alan testinde gruplar arasında defekasyon dışındaki diğer parametrelerde önemli farklılıklar gözlenmedi. 
SONUÇ: Kronik fiziksel kısıtlama uygulanarak oluşturulan stresin depresyona yol açtığı söylenebilir. Strese maruz bırakılan hayvan-
larda egzersiz uygulanması strese bağlı olarak oluşan depresif etkiyi önemli ölçüde azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: egzersiz, stres, davranış
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PS075  
Merkezi Olarak Enjekte Edilen Leptinin Posterior Hipotalamus ve Nükleus Traktus Solitaryus Ekstraselüler Total Prostaglandin 
Çıkışına Etkisi
Burçin Alti̇nbaş1, Murat Yalçın1, Begüm Aydın1, Duygu Udum Küçükşen2, Gökçen Güvenç1, Nasir Niaz1, Leman Gizem İlhan1

1Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ-AMAÇ: Leptinerjik ve prostaglandinerjik sistemler merkezi sinir sistemi (MSS) içerisinde nöromodülatör etkilere sahip sistemlerdir.
Her iki sistemde MSS içerisinde kardiyovasküler düzenlemede rol almaktadır. Yakın zamanda yaptığımız çalışmalarda leptinin MSS
üzerindeki kardiyovasküler etkilerine histaminerjik sistemin aracılık ettiğini gösterdik. Yine daha önceki çalışmalarımızda bir prostag-
landinerjik sistem ürünü olan araşidonik asit (AA) ile yaptığımız çalışmalarda merkezi AA’nın kardiyovasküler regülasyonda histaminerjik
sistem ile etkileşimi olduğunu da rapor ettik. Bu çalışmamızda ise merkezi olarak enjekte edilen leptinin MSS içerisinde yer alan ve kar-
diyovasküler düzenlemede önemli rolleri olan posterior hipotalamus (PH) ve nükleus traktus solitaryustan (NTS) ekstraselüler total pros-
taglandin (T-PG) konsanstrasyonundaki etkisini ortaya koymayı amaçladık. 
YÖNTEMLER: Çalışmada 20 adet erkek Spraque Dawley (250-300 gr) ırkı sıçan kullanıldı. T-PG konsantrasyonunu ölçmek için PH ve
NTS’den mikrodiyaliz çalışması yapıldı. İntraserebroventriküler (i.s.v.) olarak leptin 20 µg dozunda enjekte edildi. Diyalizat örnekle-
rindeki T-PG ELISA yöntemi kullanılarak ölçüldü. Elde edilen değerler 5 ayrı hayvana ait ölçümün ortalama ± standart hata olarak ve-
rildi. İstatiksel değerlendirme RM-ANOVA’yı takiben posthoc Bonferroni test ile yapıldı. p<0,05 istatiksel olarak anlamlı olarak kabul
edildi.
BULGULAR: Leptinin i.s.v olarak uygulanması, % 0,9 tuzlu su uygulanan kontrol grubuna göre T-PG konsantrasyonunda PH ve NTS’de
sırasıyla 20. dakikada %26 / %10, 40. dakikada %19 / %15, 60. dakikada ise %29 / %3’lük bir azalmaya neden oldu.
SONUÇ: Çalışmanın sonuçları, merkezi leptinerjik sistemin, MSS’de en azından kardiyovasküler kontrolde rol alan önemli beyin bölgeleri
olan PH ve NTS’de prostaglandinerjik sistem ile bir etkileşim içinde olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: İntraserebroventriküler, Leptin, Mikrodiyaliz, Nükleus traktus solitaryus, Posterior hipotalamus, Prostaglandin

PS076  
Uyku Süresinin Azalması Otonom Sinir Sistemini Etkilemeden Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aksın Aktivitesini Azalttı
Cihat Uçar, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Uyku süresinin değişmesinin hipotalamus-hipofiz-adrenal aksı (HPA) ve otonom sinir sistemini (OSS) etkilediği bildirilmiştir.
Ancak HPA aksının aktivitesi üzerine uyku süresinin etkilerini araştıran çalışma az sayıda olup OSS aktivitesi üzerine uyku süresinin et-
kisini araştıran çalışma ise bulunmamaktadır. Bu nedenle, mevcut çalışmanın amacı, HPA aksının belirteci olan kortizol uyanma yanıtı
(KUY) ve OSS aktivitesinin belirteci olan kalp hızı değişkenliği (KHD) üzerine uyku süresinin değişmesinin etkilerini araştırmaktı. 
YÖNTEMLER: Bu çalışmada tıp fakültesi (dönem 2) öğrencilerinden iki grup oluşturuldu. Birinci grubun (n=27) uyku süresi azaltıldı
(02:00’ de uyuyup 06:30’ da uyandırıldı), ikinci grubun (n=25) ise normal süre uyumalarına izin verildi (23:00’ te uyuyup 06:30’ da
uyandırıldı). Her gün uyku ölçekleri dolduruldu; KUY ölçümü için uyandıktan 0, 15, 30 ve 60 dakika sonra tükürük örnekleri toplandı
ve KHD değerlerini belirlemek için 5 dakikalık elektrokardiyografi kaydı alındı. Tükürük örneklerinde kortizol konsantrasyonu enzim im-
munoassay yöntemiyle belirlendi. Normal dağılmayan verilerin analizinde Mann Whitney U testi kullanıldı ve p<0.05 düzeyi istatistik-
sel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Uyku süresinin kısıtlanması sabah uyandıktan 15 ve 30 dakika sonraki kortizol konsantrasyonunu azalttı (p<0.05). Uyku sü-
resinin değişmesi zaman ve frekans bağımlı kalp hızı değişkenliği parametrelerini etkilemedi (p>0.05). Uyku kısıtlamasında günlük
uyanma sorunları skoru daha yüksekti fakat günlük uyku bozukluğu skoru daha düşüktü (p<0.05).
SONUÇLAR: Sonuç olarak, uyku kısıtlaması kortizol konsantrasyonunu azaltır ve bu, uyanma sorunlarıyla ilişkilidir. Buna karşılık, oto-
nom sinir sistemi aktivitesinin bir ölçütü olan kalp hızı değişkenliği uyku kısıtlamasından etkilenmemiştir.
Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2015/96).
Anahtar Kelimeler: Kalp Hızı Değişkenliği, Kortizol Uyanma Yanıtı, Uyku Süresi
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PS077 
Sıçan Osteoporoz Modelinde Bifosfonat ve Melatonin İkili Tedavisinin Kemik Yapım/Yıkım Hızı ve Morfolojisi Üzerine Etkinliğinin 
Araştırılması
Esra Bihter Gürler1, İrem Peker2, Özlem Tuğçe Çilingir Kaya3, Mustafa Akkiprik2, Feriha Ercan3, Berrak Çağlayan Yeğen1

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Osteoporoz tedavisinde öncelikle tercih edilen ilaçlar osteoklastik aktiviteyi inhibe ederek antikatabolik etki gösteren, bir
örneği alendronat olan bifosfonatlardır. Pek çok çalışma melatoninin inflamasyonu azalttığını, sınırlı sayıda çalışma da melatoninin kemik
fizyolojisi üzerinde regülatör rolü olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı melatoninin osteoporoza karşı olası etkisini araştırmak-
tır. 
YÖNTEMLER: Anestezi altında, Sprague-Dawley (n=56) sıçanlara bilateral overektomi, kontrol grubuna (n=8) ise taklit cerrahi uygu-
lanmıştır. OVT sıçanlar 8 hafta boyunca; serum fizyolojik, alendronat (70 µg/kg/hafta, subkutan), melatonin (25 mg/kg/gün, oral), me-
latonin+alendronat, luzindol (10 µg/kg/gün, intraperitonal) veya alendronat+melatonin+luzindol ile tedavi edilmişlerdir. 4. hafta (n=8)
ve 12. hafta (n=56)’nın sonunda sıçanlar ötanazi edilmişlerdir. Osteoblast farklılaşması Runx2 transkrispyon faktörünün gen ekspres-
yonunun gerçek zamanlı polimeraz zinciri reaksiyonu ile belirlenmiştir. Tibialar TUNEL kiti ve Masson’un trikromu ile boyanmıştır. İsta-
tistiksel analiz Kruskal-Wallis ve ANOVA testleri ile yapılmıştır. 
BULGULAR: Runx2 ekspresyonu tüm gruplarda düşmüştür. Serum östrojen seviyeleri serum fizyolojik tedavili gruplarda 4.ve 12. Haf-
talarda azalırken (p<0,05), melatonin bu düşüşü geri çevirmiştir. Melatonin veya alendronat tedavili gruplarda, trabeküler kemik ço-
ğunlukla kalsifiye olup bazı bölgelerde yeni kemik formasyonu ve lamellerde daha az ayrılma mevcuttur. Alendronat+melatonin tedavili
grupta çoğunlukla düzenli ve kalsifiye trabeküler kemik izlenirken, trabeküler kalınlık taklit cerrahili grupla oldukça benzerdir. Mela-
tonin+luzindol tedavili grupta kalsifiye alanlar ve trabeküler kalınlıkta hafif azalmalar, lamellerde şiddetli ayrılmaya eşlik eden dekal-
sifiye alanlar mevcut olup melatonin+luzindol+alendronat grubunda bu durum daha da şiddetlenmektedir. TUNEL analizi alendronat
ve melatonin tedavili grupların her ikisinde de anlamlı derecede düşüktür.
SONUÇ: Alendronata benzer olarak, melatonin anti-apoptotik ve kemik kütlesini koruyucu etkilere sahiptir. Melatoninin trabeküler ka-
lınlık üzerinde etkisi reseptör aracılı olarak görünmektedir.
Marmara Üniversitesi Araştırma Fonuyla desteklenmiştir
Anahtar Kelimeler: alendronat, melatonin, osteoporoz

PS078 
Sgualenin Cisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine Etkisinin Moleküler Mekanizması
Ayşe Arzu Sayın Şakul1, Mehmet Ozansoy2, Şule Ayla3, Mehmet Yalçın Günal2, Yasemin Yozgat4, Rümeysa Kazancıoğlu5, 
Kazım Şahin6, Ülkan Kılıç7

1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji A.D
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji A.D
4Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi - REMER
5Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D
6Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Beslenmesi A.D
7Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D

GİRİŞ-AMAÇ: Platin yapılı bir bileşik olan Cisplatin çeşitli solid kanserlerin tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardandır. Ancak klinik kulla-
nımı neden olduğu nefrotoksisite nedeniyle sınırlıdır. Nefrotoksisite, oksidatif stres artışı, inflamasyon, apoptozis ve MAPK yolağının
aktivasyonu ile bağlantılıdır. Doğal bir triterpen olan Squalen yaygın olarak köpekbalığı karaciğeri yağından elde edilir. Bu çalışmada
antioksidan özelliği olan Squalenin Cisplatine bağlı nefrotoksisite üzerine etkisinin moleküler mekanizması araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmalar erkek BALB/c fareler üzerinde uygulandı (n=7). Birinci gruba 7 mg/kg Cisplatin tek doz i.p., ikinci gruba 7
mg/kg %0.9 serum fizyolojik (SF) tek doz i.p., üçüncü gruba gavajla 250 mg/kg mısır yağı (10 gün), dördüncü gruba 100 mg/ kg Squa-
len (ısıtılmış mısır yağında çözülerek ve hergün aynı saatte 1 kez gavajla/10 gün süreyle) ve beşinci gruba Cisplatin (7 mg/kg tek doz
i.p.) ve Squalen (100 mg/ kg,mısır yağı içinde gavajla/10 gün) verildi. Deneyler 10. günün sonunda anestezi altında sonlandırıldı. Her
farenin iki böbreğinden biri protein homojenizasyonu diğeri histopatolojik inceleme için ayrıldı. Protein homojenatlarından kolori-
metrik olarak oksidatif stres parametreleri (TAS/TOS), luminometrik olarak IF-gamma, IL-6, IL10, IL17 ve TNF-alfa ve Western blot ile
Akt, GSK-3beta, mTOR, ve Nrf2 seviyeleri değerlendirildi. Böbrekte oluşan hasar Periodik Asid Schiff (PAS) boyası yapılarak semi-
quantitative skorlama ile belirlendi. Sonuçlar ANOVA ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Cisplatin ile birlikte Squalen uygulanmasının oksidatif stres değerlerini düşürdüğü, Interferon-gamma (%47,73; p<0,05),
fosfo-Akt (%34,45; p<0,05) ve fosfo-mTOR (%51,63; p<0,05) protein ekspresyonlarını istatistiksel olarak arttırdığı; GSK-3 beta ve Nrf2
düzeylerinde anlamlı değişiklik yapmadığı belirlendi. Histolojik Değerlendirmede, Cisplatin uygulanan grupta böbrek dokularında me-
zengial matriks artışı ve özellikle proksimal tubul hasarları ile dejenere glomerül yapılarının var olduğu, Cisplatinle birlikte Squalen ve-
rilen gruba ait dokularda ise mezengial matriks oranında azalma, glomerül ve tubüler dejenerasyonda azalma olduğu izlendi (p<0.05).
SONUÇ: Cisplatin tedavisiyle birlikte kullanıldığında Squalenin, Cisplatinin nefrotoksik etkisini fosfo AKT ve fosfo m-TOR üzerinden
azalttığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sgualen, cisplatin, nefrotoksisite
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PS079  
Renal İskemi Reperfüzyon İle İndüklenen Karaciğer Hasarında Nifedipine’nin Etkileri
Mustafa Can Güler1, Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan1, Elif Polat2, Elif Polat3, Nezahat Kurt2

1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Son zamanlarda yapılan çalışmalar iskemi reperfüzyon (I/R) hasarına bağlı olarak gelişen akut böbrek hasarının, kalp ve kara-
ciğeri içeren ekstra-renal organlarda fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğini göstermiştir. Reperfüzyon kaynaklı hasar, lökositlerin ar-
tışı ve aktivasyonu, hidrojen peroksit (H2O2) gibi reaktif oksijen türlerinin salınımını ve hücre içi kalsiyumun (Ca2+) artışına bağlı olabilir.
Biz çalışmamızda nonspesifik kalsiyum kanal antagonisti nifedipine’nin renal I/R ile indüklenen karaciğer hasarındaki etkilerini bazı ok-
sidatif stres markırları ve hücre içi kalsiyumun düzenlenmesinde rol alan CD38 ve cADPR düzeylerini belirleyerek araştırdık. 
YÖNTEM: Çalışmamızda 240-260g ağırlığında 24 adet Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. Her grupta 6 hayvan olmak üzere 4 grup
oluşturulmuştur. 1. grup; kontrol (C), 2.Grup sham (S); sağ böbrek disekte edildi, 3.grup (I/R); sağ böbrek disekte edildikten sonra sol
böbreğe 1 saat iskemi 24 saat reperfüzyon uygulanmıştır. 4. grup (N), 3. gruptaki cerrahi işlemler uygulandı ve 4mg/kg nifedipine re-
perfüzyon başlamadan önce intraperitoneal verilmiştir. İstatistiksel analizler, sonuçlar mean±SD olarak sunulmuştur. Farklılıklar one-
way ANOVA testini takiben Tukey post hoc analizi kullanılarak karşılaştırıldı. Tüm gruplarda, karaciğer dokusundan CD38, siklik adenozin
difosfat riboz, katalaz (CAT), hidrojen peroksit (H2O2) elisa yöntemiyle, Malondealdehit (MDA), Glutatyon (GSH), Süper oksit dismü-
taz (SOD) ve Myeloperoksidaz (MPO) spektrofotometrik yöntemler ile ölçülmüştür. Histopatalojik bulgular, hematoksilen eosin (H-E)
ve kaspaz-3 araştırmalarıyla sunulmuştur.
BULGULAR: Böbrek iskemi reperfüzyonuna bağlı gerçekleşen karaciğer hasarında, nifedipine uygulamasının; I/R grubuna kıyasla nife-
dipine uygulanan grupta MDA, GSH ve H2O2 düzeyini azalttığı, SOD ve Cat düzeyini artırdığı görülmüştür. Ayrıca I/R hasarına bağlı artan
nötrofil infiltrasyonunu göstergesi olan MPO düzeyinin nifedipine uygulanmasıyla azaldığı görülmüştür. Kalsiyum sinyalinin modülas-
yonunda rol alan CD38 ve cADPR düzeyleri I/R grubuna kıyasla nifedipine uygulanan gruplarda artmıştır, bu değişimler anlamlı değil-
dir. Histolojik incelemelerde, I/R ile artan böbrek hasarı ve kaspaz3 ekspresyonu kalsiyum kanal antagonistleri uygulamasıyla azalmıştır.
Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi BAP (Proje no:2014/146) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İskemi reperfüzyon, Nifedipin, Oksidatif stres, Sitokinler, Kaspaz3, Kalsiyum

PS080  
Sıçanlarda böbrek iskemi/reperfüzyon hasarına hypericum perforatum’un etkisi
Murat Çakır, Halil Düzova
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilimdalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Akut böbrek yetmezliği (ABY) yüksek mortalite ve morbidite oranına sahip yaygın klinik problemdir. Böbrek iskemi/re-
perfüzyonu (İ/R) ABY’ nin en yaygın nedelerinden biridir. Böbrek İ/R akut inflamatuvar cevaba ve reaktif oksijen türlerinin üretimine
neden olur. Hypericum perforatum (HP) St. John’s wort adıyla da bilinen en önemli bitkisel ilaçlardan biridir. Ekstraktının içeriğinde bu-
lunan flavonoidler ve fenolik asitlerin akut inflamatuvar hayvan modellerinde anti-inflamatuvar ve serbest radikal süpürücü etkisi gös-
terilmiştir. Bu çalışmada böbrek İ/R hasarına karşı HP’nin koruyucu etkisini araştırdık. 
YÖNTEMLER: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar (n=24) 3 gruba bölündü. 1) Kontrol grubu: Sadece sağ nefrektomi uygulandı. 2) İ/R grubu:
Sağ nefrektomi uygulandı. Sol böbreğe 45 dakika iskemi ve sonrasında 3 saat reperfüzyon uygulandı. 3) İ/R+HP grubu: Sağ nefrektomi
uygulandı. Sol böbreğe 45 dakika iskemi sonrasında ise 3 saat reperfüzyon uygulandı. İskeminin başlangıcında 50 mg/kg HP intraperi-
tonal olarak uygulandı. Deney sonunda sol böbrek dokusunda malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) seviyesi ve süperoksit dismu-
taz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-PX), katalaz (CAT) enzim aktivasyonu ölçüldü. Serumda kan üre azotu (BUN) ve kreatinin (Cre)
seviyesi ölçüldü.
BULGULAR: İ/R grubunda serum BUN, Cre seviyesi ve böbrek dokusu MDA seviyesi kontrol grubuna göre artarken, böbrek dokusu
GSH-PX, CAT, SOD enzim aktivasyon seviyesi azaldı (P<0,05). İ/R+HP grubunda serum BUN, Cre seviyesi kontrol grubuna gore artar-
ken, böbrek dokusu SOD enzim aktivite seviyesi azaldı (P<0,05). İ/R grubuna kıyasla İ/R+HP grubunda böbrek dokusu GSH-PX, CAT, SOD
enzim aktivitesi anlamlı olarak artma gösterdi (P<0,05).
SONUÇ: Bu çalışmada HP’ nin böbrek İ/R ile oluşan MDA artışını azalttığını ve GSH-PX, CAT, SOD enzim aktivitesini artırdığını bulduk;
ancak diğer değişiklikleri düzeltmediğini gözlemledik.
Bu çalışma İnönü Üniversitesi BAP (2016/40) tarafından desteklendi.
Anahtar Kelimeler: hypericum perforatum, iskemi/reperfüzyon, oksidatif stres, böbrek
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PS081  
Böbrek Tübül Hücrelerinde Kaspaz 3 Ekspresyonu Üzerine Maternal Nikotin Maruziyetinin Etkisi
Azibe Yıldız1, Nigar Vardı1, Merve Gökşin Karaaslan2, Birgül Yiğitcan1

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Maternal sigara dumanı maruziyetinin, fetus ve yenidoğan gelişimi üzerine zararlı etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Nikotin
sigara dumanının önemli bir bileşenidir. Yavru, plasenta ve anne sütü yoluyla nikotine maruz kalmaktadır. Çalışmalarda nikotinin yavru
dokularında apopitozu indüklediği rapor edilmiştir. Nikotin biyolojik etkilerini, nikotinik asetil kolin reseptörlerini (nAKR) aktive ede-
rek gösterir. Nikotin maruziyeti sonucunda hücrelerde apopitotik belirteçlerin ekspresyonundaki artışın nAKR’lerinin aktivasyonu ile
ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Biz bu çalışmada, gebelik ve laktasyon dönemleri boyunca nikotine maruz kalan sıçan yavrularının
renal tübül hücrelerinde nikotinin apopitotik etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: 200-250 gr ağırlığında Wistar albino dişi ve erkek sıçan, çalışma boyunca 21 ° C oda sıcaklığında, havalandırma şartları
sağlanmış, aydınlatılması 12 saat aydınlık 12 saat karanlık olacak şekilde ayarlanan odalardaki kafeslerde barındırıldı. Sıçanlar ad libi-
tum standart pellet yemle beslendi. Vajinal sürüntü yoluyla gebelik belirlendikten sonra, gebe sıçanlar rastgele nikotin (3 mg/kg/gün,
intraperitonal olarak gebelik ve laktasyon dönemleri boyunca) ve kontrol (0.5 cc, intraperitonal olarak nikotin çözücüsü-normal salin)
olarak iki gruba ayırıldı. Deney sonunda renal doku, kaspaz 3 immünreaktivitesi yönünden değerledirildi. Gruplar arası karşılaştırma-
lar için Mann-Whitney U testi kullanıldı. P<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Histolojik değerlendirmelerde, kontrol grubuna ait ratların tübüllerinde yer yer hafif düzeyde kaspaz 3 ekspresyonu göz-
lendi. Diğer yandan, nikotin grubunda kaspaz 3 ekspresyonunda artış izlendi. Ayrıca, bu grupta kaspaz 3 boyanma şiddeti de artmıştı.
Nikotin grubunda, tübüllerde kaspaz 3 boyanmasındaki artışın kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı olduğu
tespit edildi (p=0.001). 
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, maternal nikotin maruziyetinin renal tübül hücrelerinde kaspaz 3 ekspresyonunu artırdığı ve buna bağlı
olarak apoptotik hücre ölümünü uyardığını göstermiştir. Renal tübül hücrelerinin apopitozu, böbrek yetmezliği gelişiminde önemli bir
rol oynar.
Anahtar Kelimeler: Nikotin, Gebelik, Laktasyon, Böbrek, Apopitoz

PS082 
Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Üriner Platelet Kaynaklı Büyüme Faktörü Düzeyinin Diyabetik Nefropati Erken Tanısındaki
Önemi ve Diyabetik Nöropati Arasındaki İlişkisi
Selin Merih Urlu1, Saime Özbek Şebin2, Engin Şebin3, Abdullah Uyanık4, Hülya Aksoy3

1Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Atatürk Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ-AMAÇ: Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve Türkiye’de son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni diyabetes mellitustur (DM)
ancak nefropati erken dönemde semptom ve bulgu vermediği için erken tanı ve tedavi gecikmektedir. Günümüzde mikroalbuminüri-
den daha erken tanı koymada kullanılabilecek biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada diyabetik nefropatide albuminüri derece-
sinin ve nöropatinin üriner PDGF-BB arasındaki ilişki araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: 54 DM’li hasta ve 20 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. DM’li hastalar üriner mikroalbumin seviyelerine göre nor-
moalbuminürik, mikroalbuminürik ve makroalbuminürik olmak üzere 3 gruba, diyabetik nöropati varlığına göre 2 gruba ayrıldı. Tüm
gruplarda üriner PDGF-BB, mikroalbumin, serum HDL, LDL, trigliserid, total kolesterol, kan HbA1c seviyeleri çalışıldı. Vücut kitle in-
deksi, DM süreleri, yaş, cinsiyet kaydedildi. Diyabetik nöropati tayini için elektromiyografi yapıldı. 
BULGULAR: Normo, mikro, makroalbuminürik gruplar arasında üriner PDGF-BB düzeyi yönünden anlamlı fark tespit edilmedi. Total ko-
lesterol makroalbuminürik grupta mikroalbuminüri (p=0,008), normoalbuminürik grup (p=0,001) ve sağlıklı gruptan (p<0,001) daha yük-
sekti. Üriner PDGF-BB konsantrasyonu nöropatisi olanlarda olmayanlara göre daha yüksekti (p<0,001). Retinopati olan grupta olmayan
gruba göre HbA1c düzeyleri yüksekti (p<0,001). 
SONUÇ: Diyabetik nefropatinin erken tanısında biyobelirteç olarak kullanılabilecek üriner PDGF-BB bu çalışmada anlamlı saptanma-
mıştır. Bu çalışmada ilk kez diyabetik nöropati ve üriner PDGF-BB arasındaki ilişki anlamlı bulunmuş olup, bu hususta ileride yapılacak
olan çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nefropati, diyabetik nöropati, tip 2 diyabetes mellitus, üriner PDGF-BB
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PS083 
Sığır Böbrek Dokusundan İzole Edilen Karbonik Anhidraz Enzimi Aktivitesi Üzerine Bazı Katekolaminlerin Etkisinin İncelenmesi
Hilal Urçar1, Esra Şentürk2, Murat Şentürk3, Mustafa Gül4, Serap Yıldırım4

1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Artvin
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ağrı
3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ağrı
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ-AMAÇ: Karbonik anhidraz (CA, EC 4.2.1.1), karbondioksitin hidrojen iyonuna geri dönüşümlü hidrasyonunu katalizleyen ve me-
meli dokularında yaygın biçimde bulunan ve canlı organizmalarda karbondioksit seviyelerini düzenleyen çok önemli bir enzimdir. CA
enziminin inhibitörleri göz içi basıncını azalttıklarından dolayı başta glokom tedavisinde ilaç olarak, antitümör, ağrı kesici, epilepsi ve
nörolojik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçların gelişmesinde ise yol gösterici olarak kullanılmaktadır (1). Bu sebeple CA enziminin inhibisyon
mekanizmasının bilinmesi ve yeni bileşiklerin sentezlenmesi çok büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada sağlıklı sığır böbrek dokusun-
dan karbonik anhidraz (CA) enziminin saflaştırılması ve saflaştırılan CA enzimi üzerine katekol, tirozin, noradrenalin ve adrenalin gibi
bazı katekolaminlerin inhibisyon etkisininin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Böbrek dokusu sıvı azot kullanılarak parçalandı. 50 mM K-fosfat, (pH 7.5) tamponu ile homojenat hazırlandı. 30 dk 10,000
g’de santrifüj edildi. Seluloz-fenil-sulfanilamid afinite kolonu kullanılarak sığır böbrek CA enzimi izole edildi. CA aktivitesini belirlemek
için substrat olarak 4-nitrofenil asetatın 348 nm de 4-nitrofenole dönüşmesinin esas alındığı esteraz metodu kullanıldı. Bu çalışmada
saflaştırılan CA enzimi üzerinde denenen katekolaminler için %Aktivite -[İnhibitör] grafikleri çizildi. IC50 değerleri hesaplandı. 
BULGULAR: Afinite kromatografisi kullanılarak sığır böbrek CA enzimi 813,33 EU/mg protein, %42,5 verimle ve 43,35 kat saflaştırıldı.
Saflaştırılan enzim üzerinde belirtilen maddelerin bazıları düşük konsantrasyonlarda inhibisyon etkileri gösterdi. CA enzimi üzerinde
katekol, L-tirozin ve adrenalinin IC50 değerleri sırası ile 9,85 ± 0,07, 27,72 ± 0.11 ve 30,13 ± 0.12 µM olarak belirlendi.
SONUÇ: Sığır böbrek dokusundan CA enzimi saflaştırıldı. Saflaştırılan enzim üzerinde bazı katekolaminlerin inhibisyon etkileri ince-
lendi. Saflaştırılan CA enzimi üzerinde katekol, tirozin, adrenalin ve noradrenalin moleküllerinin inhibisyon etkisi gösterdiği belirlendi.
Bu moleküllerin CA enzimi aktivitesi üzerine inhibisyon etkileri bazı hastalıkların tedavisinde kullanılması bakımından yararlı olabilir.
Kaynakça
(1) Supuran CT, Scozzafava A and Casini A. (2003). Carbonic anhydrase inhibitors. Med Res Rev, 23: 146–189.
Bu çalışma TÜBİTAK (KBAG 114Z731) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek dokusu, karbonik anhidraz enzimi, katekolaminler

PS084 
Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine Bazı Sülfonamidlerin İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
Kübra Çavuşoğlu1, Habip Çelik1, Murat Şentürk1, Deniz Ekinci2

1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ağrı, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Samsun, Turkey

GİRİŞ-AMAÇ: Asetilkolinesteraz (AChE) bir nörotransmiter olan asetilkolini asetik asit ve koline hidrolizler. Bu çalışmada AChE enzimi
üzerinde benzensülfonamid, p-toluensülfonamid, sülfanilamid, mafenid ve 4-kloro benzensülfonamid maddelerinin inhibisyon etkile-
rinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: AChE aktivitesini belirlemek için substrat olarak asetiltiyokolin iyodit (ATChI) ve 5,5′-dithiobis-2-nitrobenzoik asit (DTNB)
kullanıldı 412 nm de absorbans ölçümüne dayanan Ellman metodu kullanıldı. Bu çalışmada AChE enzimi üzerinde denenen sülfona-
midler için %Aktivite -[İnhibitör] grafikleri çizildi. IC50 değerleri hesaplandı. 
BULGULAR: AChE enzimi üzerinde denenen benzensülfonamid, p-toluensülfonamid, sülfanilamid, mafenid ve 4-kloro benzensülfona-
mid maddelerinin bu enzimi düşük konstantrasyonlarda inhibe ettiği belirlendi. %Aktivite -[İnhibitör] grafikleri çizilerek hesaplanan IC50
değerleri literatürle kıyaslandığında anlamlı olduğu gözlendi. Çalışmada hata paylarının % 1-3 aralığında olduğu görüldü.
SONUÇ: AChE enzimi üzerinde bazı sülfonamidlerin inhibisyon etkileri incelendi. AChE enziminin enzimi üzerinde benzensülfonamid,
p-toluensülfonamid, sülfanilamid, mafenid ve 4-kloro benzensülfonamid IC50 değerleri sırası ile 0,512, 0,543, 0,36, 0,457, 0,243 µM
olarak belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Asetilkolinesteraz, İnhibisyon, Sülfonamid
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PS085 
Sığır Karaciğer Dokusundan Karbonik Anhidraz II Enziminin Saflaştırılması ve Biskalkon Türevi Maddelerin İnhibisyon Etkilerinin 
Belirlenmesi
Lütfi Karagöz1, Tayfun Arslan2, Deniz Ekinci3, Murat Şentürk4, Nurettin Yaylı5, Fikriye Uras1

1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Giresun Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Giresun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Samsun, Türkiye
4Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ağrı, Türkiye
5Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Trabzon, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada sağlıklı sığır karaciğerinden karbonik anhidraz II (bCA II) enziminin yeni sentezlediğimiz afinite jeli ile saflaştırıl-
ması ve saf olarak elde ettiğimiz bCA II izoenzimi üzerine beş farklı biskalkon türevi maddenin, katekol, resorsinol, progallol ve aseta-
zolamidin (AZA) inhibisyon etkisininin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Seluloz-fenil-sulfanilamid afinite kolonu kullanılarak bCA II izoenzimi izole edildi. CA enziminn molekül ağırlığı ve saflığı SDS-
PAGE kullanılarak belirlendi. CA aktivitesini belirlemek için substurat olarak 4-nitrofenil asetatın 348 nm de 4-nitrofenole dünüşmesi-
nin esas alındığı esteraz metodu kullanıldı. Bu çalışmada saflaştırılan bCA II enzimi üzerinde denenen maddeler için %Aktivite -[İnhibtör]
grafikleri çizildi. IC50 değerleri hesaplandı. 
BULGULAR: Afinite kromatografisi kullanılarak bCA II izoenzimi 1160 EU/mg protein, %40,16 verimle ve 59,4 kat saflaştırıldı. Saflaştı-
rılan enzim üzerinde belirtilen maddelerin bazıları düşük konsantrasyonlarda inhibisyon etkileri gösterdi. 
SONUÇ: bCA II izoenzimi saflaştırıldı. Saflaştırılan enzim üzerinde bazı biskalkon türevi maddelerin, katekol, resorsinol, progallol ve
AZA’nın inhibisyon etkileri incelendi. bCA II izoenzimi üzerinde denenen biskalkon türevleri ve fenolik maddelerin orta derece AZA’nın
ise çok güçlü şekilde inhibisyon etkisi gösterdiği belirlendi. Bu çalışmada IC50 değeri için hata payı % 1-3 arasında bulunmuştur.
Bu çalışma TÜBİTAK (KBAG 114Z731) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: karbonik anhidraz, biskalkon türevleri, inhibisyon etkisi

PS086 
Sığır Karaciğer dokusundaki glutatyon redüktaz enzimine tiamin, tirozin, dopamin ve adrenalinin etkilerinin belirlenmesi
Esra Şentürk1, Hilal Urçar3, Murat Şentürk4, Serap Yıldırım2, Mustafa Gül2

1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ağrı
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Artvin Çoruh Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Artvin, Türkiye
4Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ağrı, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada sağlıklı sığır karaciğerinden glutatyon redüktaz (GR) enziminin saflaştırılması ve saflaştırılan GR enzimi üzerine tia-
min pirofosfat, L-tirozin, dopamin ve adrenalinin inhibisyon etkisininin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Karaciğer dokusu sıvı azot kullanılarak parçalandı. 50 mM K-fosfat, 1 mM EDTA (pH 6.0) tamponu ile homojenat hazır-
landı. 30 dk 10,000 g’de santrifüj edildi. (NH4)2SO4 çöktürmesi ve diyaliz yapılarak saflaştırma işlemleri yapıldı. GR enzimi 2’, 5’-ADP
Sepharose-4B afinite kullanılarak saflaştırıldı. GR aktivitesini belirlemek için substrat olarak NADPH ve GSSG kullanılarak 340 nm’de ab-
sorbans değeri ölçüldü. Bu çalışmada saflaştırılan GR enzimi üzerinde denenen maddeler için %Aktivite -[İnhibtör] grafikleri çizilerek
IC50 değerleri hesaplandı. 
BULGULAR: Farklı saflaştırma metodları kullanılarak sığır karaciğer GR enzimi 2.286 EU/mg protein, %71.11 verimle ve 4.665 kat saf-
laştırıldı. Kısmi olarak saflaştırılan enzim üzerinde belirtilen maddelerin bazıları düşük konsantrasyonlarda inhibisyon etkileri gösterdi. 
SONUÇ: Sığır karaciğerinden saflaştırılan GR enzimi üzerinde bazı doğal aminlerin inhibisyon etkileri incelendi. Karaciğer GR enzimi üze-
rinde IC50 değerleri, tiamin pirofosfat 6,79 µM, L-tirozin 4,03 µM, dopamin 5,21 µM ve adrenalin 3,31 µM olarak belirlendi. Elde edi-
len inhibisyon değerlerinin istatistik olarak anlamlı olduğu belirlendi. Çalışmada hata paylarının %1-3 aralığında olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Enzim, Glutatyon redüktaz, İnhibisyon
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PS087  
Doğal ve Cerrahi Menopozda Dejenerasyon Sürecinin Tiol-Disülfid Dengesi Aracılığı ile Değerlendirilmesi
Vakkas Korkmaz1, Zehra Kurdoğlu1, Murat Alışık2, Hilal Korkmaz3, Ezgi Turgut1, Bilge Pehlivanoğlu3, Özcan Erel2

1Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Tiol-disülfid dengesi vücudun genel dejenerasyon/rejenerasyon durumunu belirtmektedir. Dengenin tiol lehine kayması
rejeneratif süreçlerin daha baskın olduğunu işaret etmektedir. Çalışmamızda doğal dejenerasyon sürecinin sonucunda menapoz dö-
nemine giren ve farklı endikasyonlara bağlı cerrahi girişimler nedeni ile menapoz oluşan kadınlarda tiol-disülfid dengesinin durumunu
incelemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya doğal menapoz (n=75) ve cerrahi menapoz (n=32) gruplarında olmak üzere toplam 107 hasta dahil edildi. An-
kara EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerine başvuran hastalar ön görüşme sonrasında onam formu alındıktan sonra çalışmaya
dahil edildi. Hasta öyküsü ve fizik muayene ile belirlenen klinik bulgular, alınan kan örneklerinde ölçülen lipid profili, albumin, total pro-
tein, lipoprotein a, seruloplazmin, katalaz, myeloperoksidaz ve tiol-disülfit dengesi parametreleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma grupları yaş, vücut kitle indeksi ve toplam menapoz süresi açısından benzerdi. Serum tiol seviyesi cerrahi mena-
poz grubunda (207,1±75,5; 282,6±86,5) (p<0,001); serum disülfit seviyesi ise doğal menapoz grubunda anlamlı düzeyde yüksekti
(24,8±7,7; 21,0±8,3) (p=0,03). Cerrahi menapoz grubunda tiol-disülfit dengesi disülfit lehine değişmişti (Disülfit/tiol yüzde oranı cer-
rahi menapozda, 15,9±13,2 doğal menapozda 8,9±6,3 (p=0,001)). Serum tiol düzeyi ve lipoprotein a (r=0,342, p=0,001), albümin
(r=0,483, p<0,001) ve toplam protein (r=0,468, p<0,001) düzeyleri arasında orta derecede korelasyon tespit edildi. Serum disufid se-
viyesi ise albumin (r=-0,318, p=0,001) ve toplam protein (r=-0,303, p=0,002) ile orta derecede negatif ilişkili bulundu.
SONUÇ: Serum tiol/disülfid seviyeleri ve serum lipid ve protein düzeyleri ile korelasyonları göz önüne alındığında, cerrahi menapozda
dejenerasyon sürecinin doğal menopozdan daha az olduğu görülmektedir. Doğal dejenerasyon sürecini tamamlamadan cerrahi ola-
rak menapoza sokulan kadınlarda kompansasyon mekanizmalarının daha güçlü olduğu ve bu dönemi metabolik olarak daha az hasar
ile tamamladıkları öne sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Disülfit, Menapoz, Tiyol

PS088  
Steroidojenik Aktivite Gösteren Granüloza Hücrelerinin Sayısı Üzerine Kurşunun, Doza ve İnkübasyon Süresine Bağlı Etkisi
Fatih Sultan Bi̇lmen, Özkan Şimşek, Ruhi Kabakçı, Şevket Arıkan
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

GİRİŞ VE AMAÇ: Biyolojik sistemler üzerine kurşunun olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir Bu çalışma ile hücre kültüründe, kurşuna
maruz bırakılan steroidojenik aktiviteye sahip granüloza hücrelerinin doza ve zamana bağlı olarak sayısal değişiminin belirlenmesi
amaçlandı. 
YÖNTEMLER: İnek ovaryumları yerel mezbahadan toplandı. Ovaryumlardan diseke edilen folliküller steril bir petri kutusuna aktarıldı.
Follikül yüzeyinde bulunan granüloza hücreleri plastik bir öze yardımıyla hassas bir şekilde sıyrıldı. Hücreler ilk 24 saat metal uygula-
ması yapılmaksızın inkübe edildi. Bunu takiben hücreler (25,000 hücre/ kuyucuk), kurşun asetat trihidrat (500, 1000 ve 2000 µM) bu-
lunduran medyum içinde ilave olarak 12, 24 veya 48 saat süreyle inkübe edildi. Her inkübasyon periyodundan sonra, pleytin tabanında
büyüyen hücreler, 3 beta hidroksisteroid dehidrogenaz (3β-HSD) aktivitesi gösteren hücrelerin belirlenmesi amacıyla boyandı. Bo-
yanmış hücreler, inverted mikroskopta sayıldı.
BULGULAR: İnkübasyonun 12. saatinde, kurşunun kullanılan üç dozunun da granüloza hücreleri üzerine herhangi bir etki oluşturma-
dığı saptandı. Bunun aksine, inkübasyonun 24. saatinde kurşunun en yüksek dozunun (2000 µM) hücre sayısında önemli miktarda
(p<0.001) azalmaya sebep olduğu belirlendi. Ayrıca hücreler kurşunun 1000 ve 2000 µM dozları ile inkübe edildiğinde, 48. saatte hücre
sayısının önemli düzeyde azaldığı (p<0.01) tespit edildi. Kullanılan doza ve zamana bağlı olarak hücre sayısında, %28 ila %57 oranında
düşüşün meydana geldiği belirlendi. 
SONUÇ: Sonuç olarak, kurşun asetat trihidratın kültür ortamındaki granuloza hücre sayısı üzerine olan azaltıcı etkisinin zamana ve
doza bağlı olarak arttığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Granüloza hücresi, Hücre Kültürü, Kurşun, Steroidojenik Aktivite, Üreme Fizyolojisi
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PS089  
Premenopozal sağlıklı kadınlarda kortizol uyanma yanıtı, ovaryan steroidler ve premenstrual semptomlar
Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız, Özlem Barutçu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Premenopozal dönem, menstrual döngüde düzensizlikler, endokrin değişikikler ve anormal menstruasyonun görüldüğü
ve bununla birlikte psikolojik distres, kararsızlık, anksiyete ve ruh halinde bozukluklarla karakterize bir dönemdir. Kortizol, östrojen ve
progesteron salınımında görülen bozulmalar bu semptomların görülmesinde önemli rol oynar. Amacımız premenopozal dönemdeki
kadınlarda menstrual ve premenstrual fazlarda kortizol uyanma yanıtı (KUY) ve östrojen, progesteron salınımını değerlendirmektir. 
YÖNTEMLER: Menstrual döngünün menstruasyon ve premenstrual fazlarında sabah uyandıktan sonra 0, 15, 30 ve 60. dakikalarda alı-
nan tükürük örneklerinden kortizol ölçümü yapılarak KUY değerlendirildi (n= 15, Yaş= 41-50). Ayrıca 60. dakikada alınan tükürük ör-
neklerinden progesteron ve östrojen ölçümleri yapıldı. Premenstrual sendrom, anksiyete ve ağrı değerlendirmesi için Premenstrual
sendrom ölçeği (DRSP, sorun şiddeti günlük kayıt çizelgesi), sürekli kaygı ölçeği (STAI II, State Trait Anxiety Inventory) ve vizuel analog
sakala ağrı ölçeği (VAS) uygulandı.
BULGULAR: KUY menstruasyon döneminde daha düşük gözlendi (p<0.01). Progesteron düzeyi premenstrual fazda anlamlı olarak yük-
seldi (p<0.01) ancak östrojen değişmedi (p>0.05). Menstruasyon döneminde kortizol ve progesteron arasında pozitif korelasyon (R2=
0.471; p<0.02); Premenstrual dönemde kortizol ve östrojen arasında pozitif korelasyon (R2= 0.418; p<0.05) gözlendi. Menstrual dö-
nemde kortizol ve STAI II arasında negatif korelasyon (R2= -0.627; p<0.02); kortizol ve menstrual ağrı arasında negatif korelasyon (R2=
-0.577; p<0.02) gözlendi. Premenstrual sendrom skorları her iki dönemde de benzerdi (p>0.05).
SONUÇ: Premenopozal kadınlarda menstruasyon döneminde KUY azalması düşük progesteron, yüksek anksiyete ve yüksek ağrı ile
ilişkilidir. Bu durum göstermektedir ki KUY ile ovaryan dinamikler ve davranış arasındaki ilişkiler menstrual döngü fizyolojisinde önemli
olabilir.
Bu proje TÜBİTAK tarafından (Proje # 115S949) desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kortizol uyanma yanıtı, premenopoz, premenstrual sendrom, ovaryan steroitler

PS090  
Adropin uygulamasının üreme fonksiyonunda rol alan hormonlar üzerine etkisi
Mustafa Can Güler1, Ersen Eraslan1, Ayhan Tanyeli1, Elif Polat2, Tuğba Bal3, Nezahat Kurt2

1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Adropin, 2008 yılında Kumar ve ark. tarafından hipotalamus ve birçok dokuda belirlenmiş yeni bir metabolik hormondur. Biz
çalışmamızda farklı dozlarda adropin hormonunun üreme fonksiyonlarını düzenleyen hipotalamik hipofizer gonadal aks üzerine etki-
lerini araştırdık.
YÖNTEM: Bu çalışmada 40 adet Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. Her grupta 10 hayvan olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. 1.
Grup kontrol, 2. Grup sham, 3. ve 4. gruplara sırasıyla 4µg/kg ve 40µg/kg adropin intraperitoneal olarak 7 gün süreyle uygulanmıştır.
Folikül stimüle edici hormon (FSH), Lüteinleştirici hormon (LH), Aktivin, İnhibin ve testosteron hormon düzeyleri, ELISA yöntemi kul-
lanılarak ölçülmüştür. İstatistiksel analiz one-way ANOVA testini takiben Bonferroni posthoc analizi kullanılarak karşılaştırıldı. Tüm so-
nuçlar, ortalama±SD olarak sunulmuştur.
BULGULAR: Kontrol grubuna kıyasla yüksek doz adropin uygulanan gruplarda FSH düzeyi değişmezken, aktivin ve LH düzeyleri azalmış
(P<0,05), testosteron ve inhibin düzeyleri ise artmıştır (P<0,05).
SONUÇ: Adropin uygulaması testosteronun düzeyini arttırarak negatif feedback ile LH düzeyinin azalmasına yol açmış olabilir. Ayrıca
inhibin ve aktivin üzerine olan etkilerden dolayı FSH düzeyinin stabil kalmasına neden olabileceğini düşünmekteyiz. 
Bu Proje, Atatürk Üniversitesi BAP (Proje No:2015/39) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adropin, Folikül stimüle edici hormon, Lüteinleştirici hormon, Testosteron
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PS091  
Gebeliğin Sonunda Geçirilen Maternal Viral Enfeksiyon Sıçan Yavrularında Pubertaya Erişimi Kısaltırken 
Vücut Ağırlığını Etkilemedi
Pınar Çakan, Tuba Özgöçer, Sedat Yıldız
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Gebelikte geçirilen viral enfeksiyonlar sıçan yavrularında nörolojik bozukluklara yol açmaktadır. Üreme de nöroen-
dokrinolojik olarak kontrol edildiğinden, viral enfeksiyonların sıçan yavrularında aynı zamanda puberta dahil olmak üzere üre-
meyi bozacağı savını ortaya attık. Bu amaçla, gebe sıçanlara viral mimetik enjekte edilerek doğan yavruların pubertaya erişim
zamanları belirlendi. 
YÖNTEMLER: Gebe Sprague-Dawley sıçanlara gebeliğin sonunda (17. gün) salin veya poli i:c (viral mimetik) enjekte edildi (i.p.) ve
doğan dişi ve erkek yavrular deneye alındı. Nihayetinde, toplam dört grup oluşturuldu: erkek poli i:c (n=10), erkek kontrol (n=4), dişi
poli i:c (n=5) ve dişi kontrol (n=4). Vücut ağırlığı sütten kesimden pubertaya kadar takip edildi. İşi ve erkek sıçanlarda pubertaya eri-
şim zamanı, vajinal açılma ve prepüsyel ayrılma belirlenerek ortaya kondu. Veriler MINTAB istatistik programında ANOVA kullanılarak
analiz edildi. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Grupların sütten kesim ağırlığı ve pubertadaki ağırlıkları farklı değildi (P>0.05). Hem erkek hem de dişi sıçanların sütten ke-
simden pubertaya kadar kazandıkları ağırlık benzerdi. Puberta poli i:c enjekte edilen gruplarda kontrol gruplarına göre daha erken
oluştu (45.1±1.3 vs. 51.5±0.8 günler; P=0.004). 
SONUÇ: Bir ön çalışma olarak, gebeliğin sonunda geçirilen viral bir enfeksiyonun, sonraki nesilde pubertayı hızlandırabileceği ilk defa
olarak gösterilmiştir. Bu bulgu, insanlarda gözlenen ve çözülememiş bir problem olan prekok pubertaya da yeni boyutlar kazandıra-
bilir. 
Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2012/41 proje numarası ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, poli i:c, puberta, vücut ağırlığı, yavru

PS092  
Yüksek Doz Kurşun Uygulaması ve İnkübasyon Süresinin Steroidojenik Luteal Hücre Sayısı Üzerine etkisi
Fatih Sultan Bilmen, Ruhi Kabakçı, Şevket Arıkan, Özkan Şimşek
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji ABD, Kırıkkale

GİRİŞ VE AMAÇ: Güncel bilgilere göre, ağır metallerin insan ve hayvanların üremesi üzerine etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu ça-
lışmada, yüksek doz kurşun uygulaması ve inkübasyon süresinin steroidojenik aktivite gösteren inek luteal hücrelerinin sayısı üzerine
etkisi incelendi.
YÖNTEMLER: Luteal hücreler midluteal dönemdeki inek korpus luteumundan elde edildi. Luteal doku, içerisinde kollajenaz, bovine
serum albümin, DNaz ve antibiyotik/antimikotik solüsyonu bulunan oksijenlenmiş medyumla hücrelerine ayrıştırıldı. Pleyt tabanına ya-
pışması amacıyla hücreler, etken madde uygulaması yapılmadan, 24 saat süreyle inkübe edildi. Daha sonra, hücreler 12. 24 veya 48
saat süreler ile 500, 1000 veya 2000 µM dozlarında kurşun asetat trihidrata maruz bırakıldı. İnkübasyon sürelerinin sonunda, pleyt ta-
banındaki hücreler, 3β-HSD aktivitesi bakımından değerlendirildi ve eşit fırsatlar kuralına göre, örnekleme yöntemiyle, inverted mik-
roskop altında sayıldı.
BULGULAR: Kurşunun kullanılan üç dozu da steroidojenik aktiviteye sahip luteal hücre sayısında, artan doz ve zamanla orantılı olarak
önemli derecede (P<0,05) azalmaya sebep oldu. İnkübasyonun 12, 24 ve 48. saatlerinde, hücrelere uygulanan kurşunun 500 µM dozu
%23-46, 1000 µM dozu %33-58 ve 2000 µM dozu da % 40-72 oranında hücre sayılarında düşüşe neden oldu.
SONUÇ: Sonuç olarak, kurşunun en düşük dozunun bile inkübasyonun 12. saatinde luteal hücre sayısını olumsuz etkilediği gözlendi.
Bununla birlikte, hücre sayısındaki azalmanın uygulanan doz ve zamandaki artışla paralel olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: hücre kültürü, korpus luteum, kurşun, luteal hücre, steroidojenik aktivite, üreme
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PS093  
Erkeklerde Düzenli Egzersizin Endojen Üreme Hormonları Üzerine Etkisi
Muhammed Öniz, Yıldırım Kayacan
Ondokuz Mayıs üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ-AMAÇ: Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin hormonlar üzerine olan etkisi birçok araştırmanın konusu olmuş ve hormonal deği-
şimlerin fiziksel aktiviteye metabolik ve endokrin adaptasyonla karşılık verdiği fikri ağırlık kazanmıştır. Düzenli egzersiz programlarının,
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin fiziksel olarak zindelik kazandırmasının yanı sıra fertiliteyi de olumlu etkileyeceği bildirilmiştir. Ayrıca hi-
pofizer gonadotropinlerden olan FSH ve LH, üreme hormonlarından östrojen,testosteron ve yine hipofizer bir hormon olan prolaktin
ile fiziksel aktivite arasında bir ilişkinin olduğu bildirilmiştir. Ancak yapılan çalışmaların kadınlar üzerinde yoğunlaştığı, erkek grupla-
rındaki çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Bu bağlamda sunulan çalışmanın amacı düzenli egzersizin FSH, LH, Östradiol, Total
Testosteron, TSH ve Prolaktin düzeyleri üzerindeki etkisinin kanda incelenmesidir.
YÖNTEMLER: Çalışmada 18-25 yaş grubunda 40 erkekten (20 kontrol 20 egzersiz) Kayseri Medical Palace Hastanesi Laboratuvarı’nda
sabah 09:00’da yaklaşık 10 ml venöz kan alınarak +4 C’de 4000 devir/dk.’da 5 dakika santrifüj edilmiştir. Sonuçlar ng/mL olarak karşı-
laştırılmıştır. Elde edilen bulgular bağımsız örneklem t test ile analiz edilerek P<0.05 düzeyindeki değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Uygulanan tüm prosedürler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Etik Komitesi tarafından onaylanmıştır.
BULGULAR: Yapılan analiz sonuçlarına göre TSH dışındaki bütün parametrelerin ortalamaları sedanter grupta yüksek seviyede tespit
edilmiştir. Ayrıca sedanter grupta östrodiol, LH ve testosteron düzeyi anlamlı düzeyde yüksek belirlenmiştir. Katılımcıların vücut kitle
indekslerinde anlamlı düzeyde farklılık gözlenmiştir.
SONUÇ: Elde edilen bulgulara göre düzenli uygulanan egzersiz programlarının bazı erkek üreme hormonları üzerinde etkili olabileceği
ve vücut kitle indeksini düşüreceği belirlenmiştir. Ancak bu etkinin spesifikleşmesi için akut/kronik antrenman protokolleri ve farklı
enerji sistemlerinin (aerobik-anaerobik) test edilerek ölçüm yapılmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir. Çünkü tespit edilen bul-
gular planlı egzersiz uygulamasının bazı üreme hormonlarını artırdığı teziyle çelişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, FSH, LH, Östrodiol, Total Testosteron

PS094 
Sıçanlarda Gestasyonel Viral Mimetik Uygulamasi Erkek Yavrularda Leptin ve Kortikosteron Seviyelerini Değiştirmemektedir
Pınar Çakan, Sedat Yıldız
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Gebelik sırasında yaşanan viral enfeksiyonlar yavruların nöronal gelişimi üzerinde önemli sağlık sorunlarına yol açar.
Mevcut çalışmada, hipotalamik çekirdek gelişimi sırasında yaşanan viral enfeksiyonların yavruların stres ve adipoz doku belirteçlerini
etkileyeceği hipotezini inceledik.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 230-300 g ağırlığında olan, 6 aylık, 20 adet dişi Sprague-Dawley türü sıçanlar kullanıldı. Bu hipotezi test
etmek için, viral mimetik poliinosinik:polisitidilik asit (poli i:c) fetal hipotalamik çekirdeklerin geliştiği dönemin başlangıç aşamasında
(gebeliğin 12. günü) ya da sonunda (gebeliğin 14. günü) gebe sıçanlara 10 mg/kg dozunda enjekte edildi ve bu annelerden doğan yav-
rular denemeye alındı (her grup için n=10). Aynı zamanda, kontrol grupları için, diğer gebe sıçanlara gebeliğin 12 ve ya 14. günlerinde
steril serum fizyolojik enjekte edildi ve bu annelerden doğan erkek yavrular denemeye alındı (n=8 ve n=9 sırasıyla her grup için). Pu-
berteyi takiben, kan örnekleri leptin ve kortikosteron analizleri için alındı. Veriler SPSS istatistik programında sample t-testi kullanıla-
rak analiz edildi. P<0.05 istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Gebeliğin 12 ve 14. günlerinde maternal poli i:c enjeksiyonu, yavruların leptin ve kortikosteron seviyelerini önemli dü-
zeyde etkilemedi (p>0.05). 
SONUÇ: Gebelik sırasında, özellikle fetal hipotalamusun gelişim döneminin başlangıcında ve sonunda yaşanan viral enfeksiyonlar,
erkek sıçan yavrularında adipoz ve stres doku aksını etkilememiştir.
Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2012/41 proje numarası ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Poli i:c, gebelik, yavru, leptin, kortikosteron
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PS095 
Emziren Annelerin Sütünde Dioksin Biyoaktivitesinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin Araştırılması
Sami Ağuş1, Özge Atasayan1, Süleyman Sandal2, Fatih Mete3, Siğnem Eyuboğlu1, Bayram Yılmaz1

1Yeditepe Universitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Polikliniği, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Organoklorlu kimyasallar çevre ve insan sağlığını tehdit eden kalıcı kirleticiler arasındadır. Bu çalışmanın amacı, dioksin
ve dioksin benzeri kimyasal maddelerin anne sütündeki biyoaktivitelerini belirleyerek annelerin Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve süt yağ oranı
ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM: İstanbul ve çevresinde ikamet eden 200 sağlıklı emziren anneden süt örneği toplanmasını kapsayan bu çalışma protokolü
klinik etik kurul tarafından onaylanmıştır. Gönüllü her anneden kişisel bilgileri, sağlık öyküleri ve beslenme alışkanlıklarını içeren bir
anket doldurduktan sonra yaklaşık 10 ml süt alındı. 5 ml süt örneği 5 ml isopropanol ve 10 ml n-Hexane ile 10 dk çalkalandı. Oluşan
üst faz cam tüpe aktarılarak 45 oC’de azot evaporatör cihazında işlemden geçirildi. Oluşan yağ tartıldıktan sonra %3 dietil eter içeren
n-Hexane ile karıştırıldı ve silika kolon içerisinden geçirildi. Tekrar azot evaporasyon işleminden sonra dioksin içeren ekstrakt elde
edildi. Ekstrakttaki dioksin biyoaktivitesi raportör gen assay (DR-CALUX) kullanılarak analiz edildi. Aril Hidrokarbon Reseptörü promo-
ter bölgesinde lusiferaz geni içeren hepatoma hücreleri, elde edilen ekstrakta 24 saat maruz bırakılarak luminometrik ölçümle diok-
sin biyoaktivitesi belirlendi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen annelerin VKİ ortalaması 26,8 (SD=4,9) ve toplanan süt numunelerinin yağ oranı ortalaması % 4,7
(SD=1,8) olarak belirlendi. Dioksin aktivitesi “Toxic Equivalency” (TEQ) olarak ifade edildi ve ortalaması 1,7 (SD=3,6) olduğu görüldü.
Yapılan analizler sonucunda DR-CALUX sonuçlarıyla VKİ ve süt yağ oranı arasında istatistik olarak anlamlı bir korelasyon gözlenmiştir
(p<0,001).
SONUÇ: Yağ oranı ve VKİ’si yüksek olan süt örneklerinde dioksin biyoaktivitesinin de daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu pozitif
ilişki, dioksinlerin lipofilik özelliklerinden dolayı yağ dokusunda biriktiğini yansıtmaktadır. Yüksek sayıda anneden elde edilen bu bul-
gular, VKİ ve emzirme sağlığı ile ilgili önemli bilgiler vermektedir.
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 113S155 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Dioksin, DR-CALUX

PS096 
Kronik Heterotipik Stres Modeliyle Oluşturulan Kolonik Motor Maladaptasyonda Santral Arjinin Vazopressin’in Rolü
Mehmet Bülbül, Osman Sinen, İlknur Birsen, V. Nimet İzgüt Uysal
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Stresin irritabl bağırsak sendromunun (IBS) etyopatogenezinde ve klinik belirtilerinin alevlenmesinde rol oynadığı bilin-
mektedir. En yoğun olarak hipotalamik paraventriküler çekirdek (PVN) ve supraoptik çekirdekte (SON) üretilen arjinin vasopressin
(AVP) vücut sıvı dengesinin ve periferik damar direncinin düzenlenmesi gibi iyi bilinen fizyolojik etkilerinin yanı sıra beyinde nörot-
ransmiter ve nöromodülatör olarak kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF) ile birlikte stres yanıtına aracılık eder. Akut stresin hipotala-
mustaki AVP-üreten nöronları ve N.vagus’un dorsal motor çekirdeğindeki (DMV) AVP reseptörü barındıran hücreleri aktive ettiği
bilinmektedir. Kemirgenlere uygulanan kronik heterotipik stres (KHeS) modeli, hipotalamik CRF üretiminde ve kolonik transit (CT) hı-
zında kalıcı artışlara neden olmakta olup, AVP’nin bu mekanizmadaki rolü bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, sıçan KHeS mode-
linde (1) hipotalamik AVP üretimindeki değişimin ve (2) kolonda ortaya çıkan motor maladaptasyonda santral endojen AVP’nin rolünün
araştırılmasıdır. 
YÖNTEMLER: Erişkin erkek sıçanlarda non-adaptif bir stres modeli olan KHeS 7 gün süreyle farklı stres modellerinin kombine edilme-
siyle gerçekleştirilmiştir. Mikrodiyalizatlar PVN’nin parvoselüler bölgesinden KHeS’nin 1. ve 7. günlerinde hareket kısıtlama stresi (RS)-
öncesi, RS ve RS-sonrası dönemlerde her 30 dk’da bir toplanmış, mikrodiyalizatlardaki AVP seviyeleri EIA yöntemi ile ölçülmüştür.
KHeS’ye bağlı gelişen kolonik motor maladaptasyonda santral endojen AVP’nin rolünü araştırmak için selektif AVPV1b reseptör anta-
gonisti SR-49059 KHeS boyunca günlük olarak intraserebroventriküler (icv) yolla uygulanmıştır. CT, geometrik merkezin spektrofoto-
metrik yöntemle tespit edilmesi ile ölçülmüştür. Gruplar arası farklılıklar tek yönlü (CT) ve iki yönlü (mikrodiyaliz) tekrarlayan ölçümlerde
ANOVA ve takiben uygun post-hoc testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: KHeS, hipotalamik AVP seviyesini RS ve RS-sonrası periyotta toplanan örneklerde anlamlı olarak (p<0.05) arttırmıştır. Akut
RS’ye bağlı olarak artan kolon transiti KHeS sonunda adaptasyon göstermeyerek yüksek seviyede tespit edilmiştir. Buna karşın, KHeS’ye
bağlı kolon transitinde gözlenen bu maladaptasyon kronik icv SR-49059 uygulaması ile ortadan kalkmış (p<0.05) ve kolon transiti kont-
rol değerlerine gerilemiştir. 
SONUÇ: AVP, KHeS’ye bağlı olarak gelişen kolonik hipermotilitede rol almakta olup, santral AVP reseptör antagonizması IBS’nin teda-
visinde bir seçenek olmaya aday gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arjinin vazopressin, kolon transiti, kronik heterotipik stres, maladaptasyon, mikrodiyaliz
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PS097  
Melatoninin Yüksek Yağlı Diyetle İndüklenmiş İnflamasyona ve Gecikmiş İnce Bağırsak Transitine Etkisi: Bağırsak Mikrobiyotasının
Rolü
Sevi̇l Arabacı Tamer1, Alper Yıldırım1, Duran Şahin2, Fatma Bağrıaçık2, Merve Meriç Kahraman2, Nilsu Damla Onur2, 
Yusuf Burak Çayırlı2, Özlem Tuğçe Çilingir3, Burak Aksu4, Meral Yüksel5, Şule Çetinel3, Berrak Ç.yeğen1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Antibiyotik ile indüklenen disbiyoz, metabolizmayı etkileyerek yağ birikimine yol açar. Çalışmamızın amacı, yüksek yağlı
diyetin (YYD) kısa dönem alımıyla ve antibiyotikle oluşan gastrointestinal değişikliklere ve bağırsak mikrobiyotasına melatoninin etki-
lerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Altı haftalık erkek Sprague-Dawley sıçanlar (n=64) rastgele 8 gruba ayrıldı; 2 hafta boyunca YYD (%45 yağ) veya normal
diyetle beslendi. Antibiyotik (neomisin+ampisilin+metronidazol; 1 g/L), melatonin (4mg/kg/gün) veya melatonin+antibiyotik (MA)
içme suyunda verildi. Feçes sayımıyla kolon, kömür ilerlemesiyle de ince bağırsak motilitesi hesaplandı. Plazmada trigliserit, alanin
aminotransferaz ve glikoz seviyeleri ile karaciğer, epididimal ve perirenal yağ ağırlıkları ölçüldü. Karaciğer ve ince bağırsak dokularında
miyeloperoksidaz, malondialdehit, nitrik oksit ve glutatyon ölçüldü ve ileal villus boyları saptandı. Feçeste bakteri kolonilerinin sayımı
yapıldı. İstatistiksel analiz ANOVA ve Student’s t-testi ile yapıldı.
BULGULAR: YYD perirenal yağı artırırken (p<0.05), melatonin yağ birikimini engelledi. MA verilen YYD grubunda perirenal yağ ve gli-
kozdaki artış ortadan kalktı, ama trigliserit daha da arttı (p<0.05). Melatonin, YYD ile azalan kolon ve incebağırsak transitini daha fazla
geciktirirken antibiyotik bu gecikmeyi ortadan kaldırdı (p<0.001). Villus uzunlukları MA+ YYD alan sıçanlarda düşüktü (p<0.01). Kara-
ciğer ve ileumda YYD ile artan NO ve kemilüminesans seviyeleri melatonin ve MA verilen sıçanlarda azaldı. YYD, miyeloperoksidaz ve
malondialdehit seviyelerini değiştirmeden ileumda ve karaciğerde glutatyon miktarını artırdı; MA kombinasyonu glutatyonu düşürdü
(p<0.001). Toplam fekal bakteri sayısı antibiyotikle azalırken melatonin veya YYD toplam bakteri sayısında artışa neden oldu 
SONUÇ: İki-haftalık YYD ile gözlenen inflamasyon ve yağ birikimi melatonin ile azalmış, bağırsak transitindeki gecikme daha da art-
mıştır. Antibiyotik-disbiyozuna bağlı değişen GSH ve motilite cevaplarının melatoninle tersine dönmesi, pro-oksidan lipitlere akut ma-
ruziyet sonucu GSH metabolizmasında ve motilitede gözlenen değişikliklerde, melatoninle düzenlenen bağırsak mikrobiyotasının rol
oynadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: melatonin, bağırsak mikrobiotası, bağırsak motilitesi, yüksek yağlı diyet, inflamasyon

PS098  
Salusin Alfa ve Salusin Beta’nın Soğuk Kısıtlamalı Stres ile İndüklenen Mide Hasarı Üzerine Etkileri
Tuğba Bal1, Ersen Eraslan2, Ayhan Tanyeli2, Elif Polat3

1Atatürk Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Salusin-α (Sal-α) ve salusin-β (Sal-β)’nın hem hemodinamik hem de mitojenik aktiviteye sahip biyoaktif endojen peptitler ol-
duğu son zamanlarda keşfedildi. Sal-α ve sal-β immünoreaktivitesi, mide ve barsaklarda tespit edilmiştir. Bizim çalışmamız, soğuk kı-
sıtlamalı stres (SKS) ile indüklenen mide ülserleri üzerine Sal-α ve Sal-β uygulamasının oksidatif stres, sitokinler ve histolojik etkilerini
incelemek için tasarlanmıştır.
YÖNTEM: 32 adet Sprague dawley erkek sıçan rastgele her grupta 8 olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Grup 1: kontrol; Grup 2: SKS (Sı-
çanlar+4°C’de 4 saat süreyle hareketsiz bırakıldı); Grup 3: SKS+5nmol/kg Sal-α; Grup 4: SKS+5nmol/kg Sal-β. Hayvanlar SKS uygulan-
dıktan 4 saat sonra ötenazi edildi ve mide ve kan dokuları hemen toplandı. Mide dokusundan malondialdehit (MDA), myeloperoksidaz
(MPO), süperoksit dismütaz (SOD) salusin-α ve salusin-β ile serum örneklerinden tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) düzeyini belirledik.
Verilerin analizleri için Kruskal-Wallis ve Dunn’s çoklu karşılaştırma testleri kullanıldı. Bütün sonuçlar, ortalama±SE olarak sunuldu.
BULGULAR: Kontrol grubuna kıyasla SKS uygulanan grupta sal-α düzeyi anlamlı olarak artarken (p<0,001), Sal-β hafif bir artış göster-
miştir. SKS uygulanan grupta artan MDA, MPO ve TNF-α düzeyleri ve azalan SOD aktivitesi, sal-α ve sal-β uygulamasıyla MDA (P<0,05),
MPO (P<0,001) ve TNF-α (P<0,05) düzeyleri azalırken, SOD aktivitesi ise artmıştır. Histolojik incelemelerde SKS uygulanmasıyla artan
mukozal hasar ve caspase-3 ekspresyonu, salusinlerin uygulanmasıyla azalmıştır.
SONUÇ: Sal-α ve Sal-β’nın, oksidatif hasar ve TNF-α düzeyleri üzerine olan etkileri yoluyla caspase-3 ekspresyonunu baskılaması; bu
iki hormonun antiülseratif bir ajan olabileceğini göstermektedir. 
Bu proje Atatürk Üniversitesi BAP (Proje No:2014/145) tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ülser, Soğuk kısıtlamalı stres, Salusin-α, salusin-β, Sitokinler, Oksidatif stres
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PS099  
Streptozotozin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Zeytin Yaprağı Ekstresinin Karaciğer Enzimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Zehra Yarım1, Recep Dokuyucu1, Okan Tutuk1, Hatice Doğan1, İrem Hüzmeli2, Oğuzhan Özcan3, Cemil Tümer1, 
Duygu Aktar Reyhanioğlu4

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hatay, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
4İzmir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Çalışmamızda streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda zeytin yaprağı ekstresinin (OLE) glikoz metaboliz-
masında etkili olan karaciğer enzimleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: 32 adet Wistar albino cinsi sıçan 4 gruba ayrıldı. Grup 1 (Kontrol), Grup 2 (STZ ile diyabet oluşturulan grup), Grup 3
(STZ+OLE) ve Grup 4 (OLE+STZ). 3. ve 4. gruptaki hayvanlara 6 hafta boyunca 0.5g/kg zeytin yaprağı ekstresi oral gavaj yöntemi ile ve-
rildi. Cerrahi uygulama öncesi kan glukoz değerleri ölçüldü ve glikoz metabolizmasında etkili olan hekzokinaz (HK), piruvat kinaz (PK),
glukoz 6 fosfataz (G6P), fruktoz-1,6-bifosfataz (FBP1), glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzimlerinin ölçümlari Elisa okuyucu kul-
lanılarak Eastbiopharm kitleriyle yapıldı. Sonuçların istatiksel değerlendirilmesinde One-way Anova testi (posthoc bonferroni ve Stu-
dent’s t-testi) ve Kruskal-Wallis testi (posthoc Dun’s testi) kullanıldı. P<0.05 değerler istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Deney öncesi ve sonrasındaki kan glukoz değerleri bakımından sadece Grup 4 te istatistiksel olarak anlamlı azalma göz-
lendi (p<0.05). Hekzokinaz düzeylerinin diyabet grubuna göre tedavi gruplarında arttığı görüldü. Piruvat kinaz düzeyleri bakımından
Grup 3 te anlamlı bir artış sağlandı. G6PD düzeylerinin tedavi gruplarında anlamlı bir şekilde artmış olduğu hesaplandı. Grup içi de-
ğerlendirmede G6P ve FBP1 seviyelerinde herhangi bir fark saptanmadı. 
SONUÇ: Bu çalışmamızdan elde edilen bulgular STZ ile oluşturulan deneysel diyabetin, glukoz metabolizması ile ilgili enzimlerde deği-
şiklikler meydana getirdiğini göstermiştir. OLE uygulanmasının enzim düzeylerini kontrol grubu değerlerine döndürmeye yardımcı ola-
rak diyabet tablosunda iyileşme sağladığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, sıçan, zeytin yaprağı ekstresi, karaciğer enzimleri

PS100  
Doksorubisinle Oluşturulan Hepatotoksisitede Taurinin Koruyucu Etkisi
Esra Gedikli1, Nilgün Yersal2, Davut Singer1, Veysel Özgür Barış1, Sevda Müftüoğlu2, Ersin Fadıllıoğlu1, Ayşen Erdem1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji AD, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Doksorubisin (DOX), kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan kemoterapotik bir ajandır. Karaciğer (KC) başta olmak
üzere birçok dokuda toksik etki göstermesi klinik kullanımını sınırlandırmaktadır. Taurin, memeli dokularının çoğunda bulunan ve sül-
für içeren hücre içi serbest β aminoasitidir. Membran stabilizasyonu, ozmoregülasyon, kalsiyum taşınımı ve detoksifikasyon gibi bir-
çok fizyolojik fonksiyona sahiptir. Taurinin antioksidan aktivitesi ile reaktif oksijen türleri üzerinde süpürücü etki göstermesi ve KC
dokularında koruyucu etkiye sahip olması nedeniyle çalışmamızda taurinin DOX hepatotoksisitesi üzerindeki koruyucu etkisini araştırdık.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 31 adet Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Kontrol grubuna (n=7) 14 gün boyunca i.p. serum fizyo-
lojik, Taurin grubuna (n=8) 14 gün boyunca 150 mg/kg/gün i.p. taurin, DOX grubuna (n=8) toplam 25 mg/kg olacak şekilde, 12, 13 ve
14. günlerde DOX, Taurin+DOX grubuna ise (n=8) 14 gün boyunca taurin ve ek olarak 12, 13 ve 14. günlerde toplam 25 mg/kg DOX uy-
gulandı. 15. günde anesteziye edilen sıçanların sol ventriküllerinden kardiyak ponksiyon ile alınan kan örneklerinde serum ALT, AST,
ALP düzeyleri, çıkarılan KC dokularında oksidatif stres parametreleri ve histopatolojik değişiklikler incelendi. Sonuçlar Kruskal-Wallis
ve post-hoc Dunn testi ile değerlendirildi. Bu çalışma “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” kapsamında desteklenmiştir.
BULGULAR: DOX uygulaması, doku malondialdehit (MDA) (P<0,05), protein karbonil (P<0,05) ve serum ALT (P<0,01), AST (P<0,01) dü-
zeylerini artırırken, ALP (P<0,05) düzeyini azalttı, katalaz aktivitesini değiştirmedi. Histolojik incelemede taurin DOX’un neden olduğu
hepatositlerdeki dejenerasyonu, konjesyonu, hücre infiltrasyonunu, çekirdek zarı porlarındaki genişlemeleri azalttı. Taurin ön-tedavisi
ile ALT, ALP, MDA düzeyleri kontrol değerlerine yaklaşırken, AST ve protein karbonil düzeyi üzerine düzeltici etki göstermedi.
SONUÇ: Taurin ön-tedavisi DOX’un neden olduğu hasarı, lipit peroksidasyonunu azaltarak ve özellikle membran stabilizasyonu yapa-
rak engeller ve KC dokusu üzerinde koruyucu etki gösterir.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, Hepatotoksisite, Taurin
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PS101  
Mentol-nikotin kombinasyonu kullanımının gastrik mukozal hasar oluşumu üzerine etkileri ve olası mekanizmaların incelenmesi
Serdar Şahintürk1, Zülfiye Gül2, Betül Çam1, Deniz Bağdaş3, Naciye İşbil Büyükcoşkun1, Kasım Özlük1

1Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Yetiştirme, Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Bursa

GİRİŞ-AMAÇ: Dumanlı tütün mamullerinin kullanım alanlarının sınırlı olması nedeniyle oral yolla alınan nikotinli ürünlerin kullanımı gi-
derek artmaktadır. Dumansız tütün ürünlerdeki nikotinin acı tadını gidermek amacıyla içine mentol gibi bazı aromalar eklenmektedir.
Daha önce mentolün anti-apoptotik, anti-oksidan ve anti-inflamatuar özellikleri ile gastroprotektif rol oynadığı gösterilmiştir. Bu ça-
lışmada mentolün, nikotin ile beraber kullanılmasının deneysel gastrik ülser hasarı oluşumunda ve mide, ince bağırsak, karaciğer ve
böbrek gibi organlar üzerinde etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmada Sprague-Dawley, 63 adet erkek sıçan kullanıldı. 14 gün boyunca iki şişede gönüllü-tercihli içirme yapıldı. Su
ve hazırlanan solüsyonlar ayrı şişeler halinde ve her gün yerleri değiştirilerek verildi. İlaç solüsyonlarının dozları mentol 1g/L, nikotin
60 mg/L olarak hazırlandı. Ülser oluşturulacak ve oluşturulmayacak olan iki ana grupta kontrol, mentol, nikotin ve mentol+nikotin
kombinasyonu alt grupları planlandı. Gastrik mukozal hasar orogastrik yolla 1ml absolü etanol verilerek oluşturuldu. Mukozal hasar
makroskopik olarak skorlandı. Malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), myeloperoksidaz (MPO) ve süperoksid dismutaz (SOD) seviyeleri
mide, ince bağırsak, karaciğer ve böbrek dokularında ölçüldü. 
BULGULAR: Mide ülser skorları tüm gruplarda ortalama 4,5±5 olarak bulundu. MDA değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık oluşturmadı. Mide, ince bağırsak, böbrek ve karaciğer dokularındaki MPO seviyeleri ülser oluşturulan gruplarda daha
yüksek bulunurken, GSH düzeyleri ise daha düşük tespit edildi. Ülser oluşturulan grupta mentol+nikotin kullanımı MPO seviyesini ka-
raciğer hariç diğer dokularda düşürdü. Bu kombinasyon GSH seviyesini etkilemedi. SOD seviyesi ise, mentol+nikotin kullanımı sonrası
ülser oluşturulan gruplarda tüm dokularda düşük olarak bulundu. 
SONUÇ: Mentolün tercihli içirme şeklinde, nikotin ile birlikte verilmesi gastrik hasar oluşumunu etkilemezken, GSH, MPO ve SOD de-
ğerlerini etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: gastrik mukozal hasar, mentol, nikotin, anti-oksidan parametreler

PS102  
2.45 GHz Elektromanyetik Radyasyonun Sıçan Karaciğer Dokusuna Etkileri: Melatoninin Rolü
Nurhan Gumral1, Duygu Kumbul Doguc2, Tahir Catalbas2, Rahime Aslankoc3

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Isparta

GİRİŞ-AMAÇ: Elektromanyetik radyasyonun (EMR) biyolojik ve insan sağlığına etkileri bu yüzyılın en bilimsel araştırmalarının konusu
olmuştur. Bu çalışma 2.45 GHz EMR’nin sıçan karaciğer dokusuna etkilerini ve melatoninin olası koruyucu etkisini değerlendirmek
amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Otuz iki erkek Wistar Albino sıçan rastgele dört eşit gruba ayrıldı: Kafes-Kontrol Grubu; [dimetil sülfoksit (DMSO) 10
mg/kg/gün, intraperitoneal (i.p.), stres ve EMR yok], Sham-Kontrol Grubu; sıçanlar EMR’siz düzenekte tutuldu ve DMSO (10 mg/kg/gün,
i.p.) uygulandı. EMR Grubu; 2.45 GHz EMR’ye (günde bir saat/30 gün) maruz tutuldu. EMR+Melatonin Grubu; 2.45 GHz EMR’ye (günde
bir saat/30 gün) maruz tutuldu ve melatonin (10 mg/kg/gün, i.p.) uygulandı. Çalışmanın sonunda, oksidan-antioksidan inceleme için
karaciğer dokuları alındı. Veriler SPSS 15.0 istatistik paket programında; Mann Whitney U ve ANOVA Testi ile değerlendirildi, p<0.05
anlamlı olarak kabul edildi. 
BULGULAR: EMR Grubunda, Sham Grubu ile karşılaştırıldığı zaman MDA seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı artış gözlendi (p=0.019).
EMR Grubu ile EMR+Melatonin Grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ve EMR+Melatonin Grubunda MDA düzeyi
azalmıştır (p=0.006). Katalaz, SOD, GSH-Px enzim aktiviteleri yönünden Sham Grubu ile EMR Grubu ve EMR Grubu ile EMR+Melato-
nin Grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark vardır ve bu enzim aktiviteleri EMR Grubunda, Sham Grubuna göre azalmıştır (sı-
rası ile; p=0.005, p=0.028, p=0.009). Aynı enzim aktiviteleri EMR+Melatonin Grubunda artmıştır (sırası ile; p=0.006, p=0.002, p=0.001).
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, 2.45 GHz EMR’nin sıçan karaciğer dokusunda oksidatif-antioksidatif parametrelerde değişiklikler yap-
tığını ve melatonin uygulamasının bu değişiklikleri önemli derecede düzelttiğini gösterdi.
Teşekkür: Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2531-M-10) tarafından destek-
lenmiş olup, teşekkürlerimizi sunarız.
Anahtar Kelimeler: 2.45 GHz elektromanyetik radyasyon, karaciğer, melatonin, oksidan-antioksidan sistem
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PS103  
Karaciğer İskemi Reperfüzyon Modeli Oluşturulan Ratlarda Lidokain’in TRPM 6,7 Kanalları Üzerine Rolü
Recep Dokuyucu1, Okan Tutuk1, Hatice Doğan1, Müzeyyen İzmirli2, Nilüfer Bilgiç2, Hasan Gökçe3

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Inönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Trombosit agregasyonunu inhibe eden, nötrofillerin mitokondriyal fonksiyonlarını baskılayan ve sodyum kanal blokörü
olan lidokain yaygın bir lokal anestezik maddedir. Bundan dolayı lidokain’in reperfüzyon hasarı sonrası iyileşmede etkili olacağı düşü-
nülerek; çalışmamızda deneysel karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulmuş sıçanlarda lidokainin TRPM6,7 gen ekspresyonları
üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: 40 adet Wistar Albino tipi erişkin erkek sıçanlar 5 gruba ayrıldı. Grup I: Kontrol (n=8); grup II: Sham (n=8); grup III: Lido-
kain (Lid; 2 mg/kg, n=8); grup IV: İskemi/Reperfüzyon (İR; 45 dk iskemi+60 dk reperfüzyon, n=8); grup V: Lid+İR (Lid; 2 mg/kg, 45 dk is-
kemi+60 dk reperfüzyon, n=8). Tedavi grubundaki sıçanlara (Lid+İR) reperfüzyondan 10 dk önce 2 mg/kg İ.P yolla lidokain uygulandı.
Reperfüzyon periyodunun sonunda sıçanlar sakrifiye edildi ve histopatolojik, moleküler ve biyokimyasal analizler için karaciğer doku
ve kan örnekleri alındı. İstatistiksel analizler için Kruskal-Wallis testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: İR grubunda polimorfnüveli lökosit (PNL), konjesyon, apoptozis, hücresel şişme ve total oksidan kapasite (TOS) değerleri-
nin diğer gruplara kıyasla anlamlı düzeyde arttığı ancak total antioksidan kapasitesinin (TAS) azaldığı saptandı (p<0.05). İR grubuna kı-
yasla PNL, konjesyon, apoptozis, hücresel şişme parametreleri ve TOS değerlerinin ise tedavi grubunda (Lid+İR), anlamlı düzeyde
azaldığı ancak TAS değerinin arttığı gözlemlendi (p<0.05). Bununla birlikte İR grubunda tedavi grubuna (Lid+İR) kıyasla TRPM6,7 gen
ekspresyon düzeylerinin önemli ölçüde artmış olduğu belirlendi (p=0.01; p=0.02, sırasıyla).
SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda elde ettiğimiz verilere dayanarak sodyum kanal blokörü olarak lidokain’in apoptotik süreci etkileyip
TRPM6,7 gen ekspresyon seviyelerini azaltarak hepatik iskemi reperfüzyon hasarının tedavisine yönelik faydalı sonuçlar verebileceği
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Sodyum kanal blokörü, iskemi, reperfüzyon, TRPM, lidokain

PS104  
Hepatik İskemi/Reperfüzyon Modelinde Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’in Transient Receptor Potential Melastatin (TRPM) 2,8 
Kanallarına Etkisi
Recep Dokuyucu1, Hatice Doğan1, Okan Tutuk1, Fatih Sefil1, Bülent Göğebakan2, Hasan Gökçe3, Cemil Tümer1

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Karaciğer başta olmak üzere pek çok doku ve organda hayatı tehdit eden fizyopatolojik bozukluklara neden olan İskemi-
reperfüzyon (İ/R) hasarı, klinik tıpta hücre zedelenmesinin en sık görülen tipidir. İ/R hasarında hücre içi Ca+2 konsantrasyonu artar.
Hücre içindeki bu anormal durum mekanizması tam olarak anlaşılamayan fizyopatolojik sorunu da beraberinde getirir. TRPM2,8 ka-
nalları özellikle Ca+2‘a yüksek geçirgenlik gösteren önemli kanallardandır. Çalışmamızda sıçanlarda deneysel karaciğer iskemi/reper-
füzyon modelinde Kafeik asit fenetil ester (CAPE)’in TRPM 2/8 kanalları üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: 32 adet Wistar Albino cinsi erkek rat 4 gruba ayrıldı 1. grup sham grubu, 2. grupta deneysel olarak karaciğerde 60 da-
kika iskemi/60 dakika reperfüzyon yapıldı. 3. gruptaki deneklere yedi gün intraperitoneal 10 μmol/kg dozda CAPE tedavisi uygulandı.
4. grupta iskemi/reperfüzyondan yedi gün önce intraperitoneal 10 μmol/kg dozda CAPE tedavisi uygulamasından sonra İ/R oluştu-
ruldu. Uygulamalar sonucunda elde edilen patolojik ve normal doku örneklerinden iskemik hasar şiddetinin belirlenmesi amacıyla
TRPM 2 ve 8 gen ekspresyon düzeyleri ve histopatolojik incelemeler değerlendirildi. 
BULGULAR: Yapılan fizyopatolojik değerlendirmede sham ve CAPE grubuyla karşılaştırıldığında İ/R grubunda polimorfnüveli lökosit
(PNL), konjesyon, apoptozis ve hücresel şişme parametrelerinin anlamlı derecede arttığı gözlemlendi (p<0.05). I/R grubuna kıyasla
CAPE+İ/R grubunda polimorfnüveli lökosit (PNL), konjesyon, apopitozis ve hücresel şişmede anlamlı azalma görüldü (p<0.05). Gene-
tik analizlerde sham grubuyla kıyaslandığında, İ/R grubunda TRPM 8 gen ekspresyon seviyesinin anlamlı düzeyde arttığı saptandı
(p<0.05). İ/R grubuyla karşılaştırıldığında CAPE+İ/R grubunda TRPM 8 ekspresyonun ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı sap-
tandı (p<0.001). Diğer gruplara kıyasla sadece CAPE grubunda TRPM 2 gen ekspresyon seviyesinde anlamlı azalma saptandı (p<0.05).
SONUÇ: Çalışmamızda Karaciğer İ/R modelinde CAPE’nin özellikle TRPM8 gen ekspresyon seviyesini azaltarak, Ca+2’un hücre içine gi-
rişini engelleme yönünde etki ettiğini düşünmekteyiz. Bu durum CAPE’nin İ/R’ye bağlı hücresel hasarı azaltıcı yönde etki ettiği düşün-
cesini akla getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: CAPE, iskemi-reperfüzyon, TRPM2,8, karaciğer
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PS105  
Verapamil’in Hepatik İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Recep Dokuyucu1, Hatice Doğan1, Müzeyyen İzmirli2, Nilüfer Bilgiç2, Hasan Gökçe3

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: İskemi-reperfüzyon(İ/R) hasarında hücre içi Ca+2 konsantrasyonu artar. TRPM kanalları Ca+2 ve Mg+2‘a yüksek geçirgenlik
gösteren önemli kanallardandır. Kalsiyum kanal blokörü olan verapamil etkili bir sitoprotektif ajandır. Bu çalışmanın amacı, verapamilin
sıçanlarda oluşturulmuş deneysel karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: 44 adet Wistar Albino tipi erişkin erkek sıçanlar; grupI: kontrol (n=8); grupII: sham (n=8); grupIII: verapamil (5 mg/kg, n=8);
grupIV: İskemi/Reperfüzyon (İ/R) (n=10); grupV: Verapamil+İskemi/Reperfüzyon (Ver+İ/R, n=10) olmak üzere 5 gruba ayrıldı. İ/R mo-
deli uygulanan gruplara (İ/R ve Ver+İ/R grupları) 45 dk hepatik iskemi sonrası 60 dk reperfüzyon uygulandı. 5 mg/kg verapamil, re-
perfüzyondan 10 dk önce Ver+İ/R grubundaki sıçanlara intraperitoneal olarak verildi. Uygulamalar sonunda sıçanlar sakrifiye edilerek
kan ve karaciğer doku örnekleri moleküler, histopatolojik ve biyokimyasal analizler için incelemeye gönderildi. Moleküler incelemede
TRPM2,6,7,8 gen ekspresyon düzeyleri, biyokimyasal incelemede total oksidan kapasite (TOS) ve total antioksidan kapasite (TAS) de-
ğerleri, histopatolojik incelemede ise polimorfnüveli lökosit (PNL), konjesyon, apoptozis ve hücresel şişme parametreleri değerlendi-
rildi. İstatistiksel analizde Kruskal Wallis testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Yapılan incelemelerde diğer gruplarla karşılaştırıldığında, İ/R grubunda PNL, konjesyon, apoptozis, hücresel şişme histo-
patolojik parametrelerinin ve total oksidan kapasite (TOS) değerlerinin anlamlı düzeyde arttığı ancak total antioksidan kapasitesinin
(TAS) azaldığı saptandı (p<0.05). İ/R grubuna kıyasla PNL, konjesyon, apoptozis, hücresel şişme parametreleri ve TOS değerlerinin ise
Ver+I/R grubunda anlamlı düzeyde azaldığı ancak TAS değerinde anlamlı bir artış tespit edildi (p<0.05). Sham grubuna kıyasla İ/R, ve-
rapamil, Ver+İ/R gruplarında TRPM2,6,7,8 gen ekspresyon düzeylerinin anlamlı derecede arttığı tespit edildi. TRPM2,6,7,8 gen eks-
presyon düzeyleri için sırasıyla p değerleri 0.0024, < 0.0001, 0.0002, 0.0060.
SONUÇ: Bu çalışma Kalsiyum kanal blokörü olarak verilen verapamil’in TRPM2,6,7,8 gen ekspresyon düzeyleri ve hepatik iskemi re-
perfüzyon hasarına etkisini araştırması yönüyle literatürdeki ilk çalışmadır. Hepatik iskemi reperfüzyon hasarı tedavisinde verapami-
lin kullanıma girmesi açısından sonuçlarımızın klinik çalışmalarla doğrulanmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Verapamil, iskemi, reperfüzyon, TRPM 2/6/7/8, karaciğer

PS106  
Antifibrotik Halofujinon’un Sıçanda Kostik Özofagus Hasarında Etkisi
Kıvılcım Karadeniz Cerit1, Berna Karakoyun2, F. Elif Bahadır3, Meral Yüksel4, Nurdan Bülbül5, Feriha Ercan5, E. Tolga Dağlı1, Berrak Ç. Yeğen3

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Temel Sağlık Bilimleri, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Özgül kollajen tip 1 sentez inhibitörü halofujinon, farklı sıçan modellerinde oksidatif stres hasarının iyileşmesinde faydalı etkiler
göstermiştir. Bu çalışmanın amacı halofujinon’un sıçan kostik özofagus hasarında olası anti-inflamatuvar etkilerini değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Kostik özafagus hasarı (KÖH) erkek Wistar albino sıçanlarda, anestezi altında özofagus distaline NaOH (37,5%) uy-
gulanması ile yaratılırken (n=40), kontrol grubuna sadece serum fizyolojik (SF) verildi (n=8). Sıçanlara KÖH indüksiyonundan sonraki
3. gün (akut grup) ya da 28. gün (kronik grup) dekapite edilene kadar her gün (akut grup) ya da gün aşırı (kronik grup) intraperito-
neal SF ya da halofujinon (100 µg/kg/gün) tedavisi uygulandı. Özofagus dokusunda, nitrik oksit (NO), peroksinitrit, nükleer faktör
(NF)-kB, kaspaz-3 ve luminol ve lusigenin ile indüklenmiş kemiluminisans (KL) ölçüldü. Doku örnekleri histopatolojik olarak değerlen-
dirildi. İstatistiksel analiz için ANOVA ve Student t testleri kullanıldı.
SONUÇLAR: NF-kB ve kaspaz-3 seviyelerinde gruplar arasında fark bulunmadı. Mikroskopik hasar skoru, hem akut hem kronik
grupta artış gösterirken (p<0.001), halofujinon tedavisi iki grupta da mikroskopik hasar skorunu düşürdü. SF-tedavili akut KÖH gru-
bunda artmış bulunan NO, peroksinitrit ve KL seviyeleri (p<0.05-0.001) halofujinon tedavisi ile baskılandı (p<0.05). KÖH ile indükle-
nen NO ve peroksinitrit seviyelerindeki artış, SF-tedavili kronik grupta azaldı; halofujinon ise bu düzeyleri yükseltti (p<0.001). KÖH’e
bağlı artmış KL seviyeleri, SF veya halofujinon tedavisi almış kronik gruplarda değişmedi.
SONUÇ: Akut dönemde, halofujinon oksijen/nitrojen kaynaklı serbest radikal serbestlenmesini azaltarak kostik özofagus hasarını iyi-
leştirdi. Kronik dönemde ise, halofujinonun KÖH’ü hafifletici etkisine karşın, oksidan süpürücü etkisinin yerini nitrojen radikallerinin
üretiminde artış almıştır; bu da halofujinonun KÖH’ü hafifletici etkisinde başka anti-inflamatuvar mekanizmaların da yer aldığını dü-
şündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kostik Özogagus, İnflamasyon, Halofujinon, Sıçan
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PS107  
Monosit ve Hepatositlerin Mono ve Kokültür Modelinde Enflamatuar Cevaplarının Karşılaştırılması
Nuray Yazıhan1, Ezgi Ermiş2, Cihan Yurdaydın3, Mehtap Kaçar4, Özden Uzunalimoğlu5

1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyopatoloji BD
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Moleküler Biyoloji Birimi
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD
4Yeditepe Universitesi, Tıp Fakultesi, Fizyoloji AD
5Türk Hepatoloji Vakfı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Karaciğer lokalizasyonu ve yapısı nedeniyle sıklıkla toksinler ve mikrobial etkenlere maruz kalabilmektedir. Enfeksiyöz ajan-
lar Bakteriyel ürünler özellikle endotoksin ve lipopolisakkaridler (LPS) enflamatuar cevabı uyarırlar, aşırı immun cevap bazı durum-
larda karaciğer dokusunda daha fazla hasara neden olabilir. Karaciğerde enfeksiyöz ve enflamatuar durumda hepatosit-immun hücre
etkileşimde yer alan mekanizmaları ortaya koymak amacıyla insan hepatosellüler hücre dizisi HepG2 ve monositer hücre THP-1 hücre
serisi kokültür edilmiştir. Hücrelerde apoptosis ve proliferasyon, enflamatuar yollar değerlendirilmiştir. 
YÖNTEMLER: Hücre kültürü ortamında Hep G2 ve THP-1 hücreleri tekli ve ikili kokültüre edilerek LPS uyarımı sonrası enflamatuar sin-
yal yolları değerlendirilmiştir. Hücrelerde TNF-α mRNA ekspresyonu ve NFkb, IkB ve mitogen aktive kinaz ilişkili sinyal yolları değer-
lendirilmiştir (p38, JNK/c-Jun, ERK1/2, akt).Hücreler LPS (1 μg/ml) ile 24 st uyarıldıktan sonra hücreler ayrı ayrı izole edilerek
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Sonuçlarımız THP-1 hücrelerinin enflamatuar hasara daha duyarlı olduğunu göstermiştir (p<0.01). LPS uyarısı LDH sek-
resyonunu ve caspase-3 aktivitesini arttırmıştır (p<0.01), bu etki kokültür ortamında daha belirgindir. THP-HepG2 kokültürü özellikle
HepG2 hücrelerinde NFkb aktivasyonunu uyarırken, TNF-α ekspresyonu her iki hücrede de artmıştır (p<0.01). Total IkB düzeyleri de-
ğişmezken fosfoIkb düzeyleri LPS uyarısı sonrası azalmıştır. Kokültür ortamında total/fosfo Akt düzeyleri azalmış, JNK-c-Jun düzeyleri
artmıştır (p<0.05).Enflamatuar olaylarda doğru yaklaşımlar geliştirebilmek için hücre içi sinyal yollarının bilinmesi önemlidir. 
SONUÇ; Çalışmamız sonuçları LPS uyarımı sonucunda NFkb ve kısmen erk ½ ilişkili yollar aktive olurken monositer hücrelerde p38/MAPK
ve JNK ilişkili yolların aktive olduğunu göstermiştir. Monosit-karaciğer hücre kokültür modelleri sadece enflamasyon ilişkili patolojileri
değil karaciğerde oluşan diğer toksik ve kanserogenetik mekanizmaları açıklamak için de uygun bir model olarak patogeneze yönelik
yeni yaklaşımlar sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hep G2, Kokültür, NFkappaB,

PS108  
Solüt Taşıyıcı Oatp1a4’ün Beyin Hasarı Farmakoterapisindeki Rolü
Esra Yalçın1, Ahmet Burak Çağlayan1, Mustafa Çağlar Beker1, Taha Keleştemur1, Berrak Çağlayan1, Serdar Altunay2, Arman Dalay2,
Aysun Dilden2, Elif Sertel2, Ertuğrul Kılıç1

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Günümüzde nörolojik hastalıklar sonrası uygulanan farmakolojik terapilerde önemli bir ilerleme kan beyin bariyeri (KBB)
farmasötik ilaçlara karşı seçici geçirgen özelliği nedeni ile kaydedilememiştir. KBB’nin engelleyici rolü farmasötik ajanların beyine gi-
rişi ve belirli konsantrasyon seviyelerine ulaşmaları, hem pasif hem de kan beyin bariyeri boyunca bulunan, ilaçların beynin içine ve
dışına taşınmasında aktif olarak görev alan aktif taşıyıcılar tarafından düzenlenen bir süreçtir. Bu amaçla KBB’yi oluşturan endotel hüc-
relerde ifadesi gerçekleşen ve substratlarını kandan beyine doğru taşımakla görevli solüt taşıyıcı Oatp1a4’ün baskılanmasının beyin felci
sonrasında hasara olan etkisini araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEMLER: Bu çalışmanın ilk aşamasında; 10 haftalık erkek balb/c fareler 6 farklı grupta ( SF/DMSO, SF/Rosuvastatin 2 mg, SF/Ro-
suvastatin 20mg, Glutatyon/DMSO, Glutatyon/Rosuvastatin 2mg, Glutatyon/ Rosuvstatin 20mg) değerlendirilmiş ve 30 dakikalık se-
rebral erter tıkanmasını takiben 72 saat reperfüzyon süresi sonunda sakrifiye edilmiştir. Bu kısımda Oatp1a4’ün aktivitesi, nöronal
plastisitede rolü olduğu bilinen substratı rosuvastatin üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilen gruplarda gelişen hasar, nöronal sağ-
kalım, apoptotik hücre ölümü ve hücre içi sinyal moleküllerinin aktivasyonu incelenmiştir. İkinci aşamasında ise 10 haftalık balb/c fa-
relerin 30 dk lık orta serebral arter tıkanması sonrası 3 farklı zaman diliminde (12, 24, 72. saatler) reperfüzyonları sonlandırılmış ve izole
edilen beyin kapilerlerinden Oatp1a4’ün beyin felci sonrası zamana bağlı anlatımı incelenmiştir. 
BULGULAR: Rosuvastatinin 2mg/kg ve 20 mg/kg dozları nöronal sağ kalım ve apoptotik hücre sayıları üzerinden olumlu etki gösterir-
ken, Oatp1a4’ün glutatyon ile baskılanması 2mg/kg dozda bu etkiyi istatistiksel olarak anlamı ölçüde geri çevirmiş; 20mg/kg da ise doza
bağlı olarak kısmi olarak engellemiştir. 
SONUÇ: Beyin kapilerlerinde anlatımları gerçekleşen Oatp1a4 solüt taşıyıcıları rosuvatatin gibi nörokoruyucu substratların kandan be-
yine taşınmasından sorumludur. Oatp1a4’ün taşıyıcı rolünün beyin felci sırasında baskılanması hasara olumsuz yönde katkıda bulu-
nurken substratlarının beyne iletimi olumlu yönde etki göstermektedir. Bu nedenle Oatp1a4 taşıyıcıları beyin felci farmakoterapisinde
hedef molekül olarak gösterilebilirler.
Anahtar Kelimeler: solüt taşıyıcı, beyin felci, kan beyin bariyeri
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PS109  
c-Abl Tirozin Kinazın Östrojen Reseptör-β ve mTOR Üzerindeki Düzenleyici Etkisinin GT1-7 Hücrelerinde Gösterilmesi
Sami Ağuş1, Sena Aksoy1, Aylin Yaba Uçar2, Mehtap Kaçar1, Bayram Yılmaz1

1Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: c-Abl protein kinaz, hücrede DNA ve protein hasarı oluşmasıyla aktive olan ve bu lezyonların düzeltilmesinde görev alan
bir reseptör-olmayan tirozin kinazdır. c-Abl’in östrojen reseptör-β (ER-β) üzerinde fosforile edici etkisi gösterilmiştir. Östradiol GnRH
(Gonadotropin-releasing Hormone) salınımın düzenlenmesinde görevlidir ve GnRH salgılayan nöronlarda ER-β ekspresyonunun ol-
duğu bilinmektedir. Hipotalamo-hipofizer aksta önemli bir rolü olan mTOR (The mammalian target of rapamycin) gonadotropin salı-
nımını ve puberte başlangıcını kontrol etmektedir. DNA hasarı oluştuğunda aktive olan c-Abl’in mTOR üzerinde inhibe edici etkisinin
olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında, c-Abl’in ER-β ve mTOR üzerinde düzenleyici etkisi olabileceği düşünülerek, GnRH salgılayan
hipotalamik nöron hattında (GT1-7) c-Abl’in ER-β ve mTOR üzerinde etkili olup olmadığının gösterilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: GT1-7 hücreleri DMEM, %10 serum ve % 0,1 antibiyotik içeren besiyerinde kültüre edilmiştir. c-Abl’i susturmak amacıyla
GT1-7 hücreleri, 10 μM ds-siRNA ve siGLO yeşil transfeksiyon indikatörü ile serum içermeyen besiyerinde muamele edilmiştir. Siklo-
filin-B kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 24 saat siRNA ile inkübasyon sonrası hücreler floresan mikroskobu altında incelenmiştir.
GT1-7 hücrelerinin tripsinizayonu sonrasında elde edilen hücre lizatında protein miktarı ölçülmüştür ve c-Abl, ER-β, mTOR proteinle-
rinin ekspresyon düzeyleri Western Blot tekniği ile gösterilmiştir.
BULGULAR: ER-β protein ekspresyonunun c-Abl’in susturulduğu GT1-7 hücrelerinde kontrol grubuna göre daha az olduğu belirlen-
miştir. siRNA transfekte edilen hücrelerde mTOR ekspresyonun ise arttığı gösterilmiştir. 
SONUÇ: GT1-7 hücreleri hipotalamo-hipofizer aksın regülasyonunun anlaşılması için oldukça faydalı bir model oluşturmaktadır. Bu ça-
lışma, literatürde c-Abl’in ER-β ve mTOR üzerindeki etkisini gösteren ilk çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Östrojen Reseptör-β, The mammalian target of rapamycin, hipotalamo-hipofizer aks, c-Abl, siRNA

PS110  
Deneysel Travmatik Beyin Hasarında Klopidogrel Uygulamasının Nöroprotektif Etkisi
Mehmet Yalçın Günal1, Mehmet Ozansoy1, Burak Yuluğ2, Ülkan Kılıç3, Özlem Gök3, İlknur Keskin4, Muzaffer Beyza Çetin Ozansoy1,
Ayşe Arzu Şakul5, Ertuğrul Kılıç6

1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, klopidogrelin olası nöroprotektif etkisinin travmatik beyin hasarı modelinde araştırılmasıdır.
MATERYAL-METOD: Bu çalışmada 4 grup fare kullanılmıştır. Travmatik beyin hasarı her grupta kriyojenik travma modeli uygulanarak
gerçekleştirilmiştir. Her grup içi klopidogrelinin farklı dozları intraperitonel olarak uygulanmıştır. Hayvanlar sakrifiye edildikten sonra,
beyin ödemi ve infarkt hacmi değerlendirilmiştir. Ayrıca, oksidatif stres indeksi (OSI) hesaplanmıştır.
SONUÇLAR: Hesaplanan infarkt hacimlerine göre deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Bununla
birlikte kontrol grubu ile kıyaslandığında, grup 3 (10mg/kg klopidogrel) ve grup 4’te (30mg/kg klopidogrel) istatistiksel olarak anlamlı
bir düşüş bulunmuştur. Grup 2’de (2mg/kg klopidogrel) ise OSI değeri anlamlı şekilde düşmüştür. 
TARTIŞMA: Çalışmamızda, antiplatelet özelliği iyi bilinen bir ajan olan klopidogrelin nöroprotektif etkisi ile ilgili önemli bulgular 
sağlanmıştır. Klinik akut travmatik hemoraji ve travmatik beyin hasarı sonrası gelişen hematom hacmi artışı vakalarında klopi-
dogrelin antioksidan özelliği nedeniyle oluşturduğu nöroprotektif etkisi kanama eğilimini arttırma özelliğine baskın geldiği düşü-
nülebilir.
Anahtar Kelimeler: klopidogrel, nöroprotektif etki, soğuk hasarlanma modeli, travmatik beyin hasarı
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PS111  
Vitamin B12 Eksikliği Hastalarında Retina ve Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Ümit Doğan1, Şule Aydın Türkoğlu2, Fatih Ulaş1, Adem Soydan3, Abdülgani Kaymaz4, Tarık Eroğlu2, Sümeyra Ağca1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat
4Karabük Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük

AMAÇ: B12 vitamini eksikliği olan hastalarda retina ve peripapiller sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlıklarının optik koherens tomografi
(OKT) ile değerlendirilmesi ve sağlıklı kişilerle karşılaştırılması. 
MATERYAL-METOD: Yaşları 28-62 arasında olan 50 sağlıklı ve 28 B12 vitamini eksikliği olan kişinin bir gözleri bu çalışmaya dahil edildi.
Retina kalınlık ölçümleri, merkezi retina (fovea) ve foveaya 1500 μm uzaklıktaki nazal ve temporal 2 retina noktasından OKT kullanı-
larak alındı. Verilerin istatistiksel analizi için bağımsız örneklemler için t testi kullanıldı. 
BULGULAR: Sağlıklı bireylerin ve B12 vitamini eksikliği olan hastaların B12 vitamini düzeyleri sırasıyla 406.74±26.12 ve160.71±20.06
pg/ml idi. Sağlıklı bireylerin ve B12 vitamini eksikliği olan hastaların ortalama merkezi retina kalınlıkları sırasıyla 216.06±14.64 and
213.50±13.39 μm idi ve bu fark istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmadı (p=0.448). Sağlıklı bireylerin ve B12 vitamini eksikliği olan has-
taların ortalama global peripapiller RSLT kalınlıkları sırasıyla 103.00±10.24 ve 100.15±6.42 μm idi ve bu fark istatistiksel anlamlılık dü-
zeyine ulaşmadı (p=0.217). 
SONUÇ: B12 vitamini eksikliği olan hastaların merkezi retinası ve peripapiller RSLT daha inceydi. Bir ön rapor olarak bizim örneklem
büyüklüğümüz RSLT ve retina kalınlığının istatistiksel anlamlılığını belirlemekte yetersiz olabilir.
Anahtar Kelimeler: B12 vitamini eksikliği, optik koherens tomografi, retina, retina sinir tabakası

PS112  
Melatoninin Deneysel Beyin Felci Sonrası Plastisite Üzerine Etkisi
Ülkan Kılıç1, Birsen Elibol2, Mustafa Çağlar Beker3, Ahmet Burak Çağlayan3, Burcugül Altuğ Tasa4, Merve Beker2, Mustafa Özen5,
Bayram Yılmaz6, Ertuğrul Kılıç3

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul; İstanbul Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve 
Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskisehir
5Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Istanbul
6Yeditepe Üniversitesi, Tıp fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Beyin felci insanlarda en fazla motor fonksiyon bozukluğuna neden olan hastalıktır. Post-iskemik fazda beyin felcinin iyi-
leşmesi, kortikal ve subkortikal seviyede nöronal ağın yeniden reorganize edilmesiyle gerçekleşmektedir. Beyin felci sonrasında hasarlı
dokunun yeniden şekillendirilmesinde nörogenez, anjiogenez ve astrogliozun engellenmesi rol oynamaktadır. Daha önce bu konu ile
ilgili yapılmış olan deneysel çalışmalar ipsilateral ve kontralateral hemisferlerde bu süreçlerin birbirinden bağımsız olarak geliştiğini gös-
termektedir. Melatoninin bu süreçleri nasıl koordine ettiğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. 
YÖNTEMLER: Bu çalışmada melatoninin fonksiyonel nörolojik iyileşmeyi, doku yeniden şekillenmesini (anjiogenez, nörogenez) ve ak-
sonal uzamaları (BDA ve CB tracer enjeksiyonları) her iki hemisferde nasıl koordine ettiği 30 dakikalık orta serebral arter oklüzyonu
(OSAO) sonrası 3. günden itibaren melatonin uygulanmaya başlanarak (4 mg/kg/gün) araştırıldı. Erişkin C57BL/6 fareler 30 dakikalık
OSAO’nu takiben iki gruba ayrıldı ve melatonin grubuna iskeminin ardından 3. günden itibaren mini ozmotik pompa ile i.p. olarak me-
latonin uygulandı. Fareler 3, 14, 30 ve 55 gün olmak üzere 4 farklı zamanda sakrifiye edildi. Melatoninin plastisite üzerine etkisi dav-
ranış testleri (iskemi öncesi/sonrası), immunofloresan boyamalar, Real-Time PCR ve western blot yöntemleri ile araştırıldı.
BULGULAR: Beyin felcinin post-akut döneminde melatoninin davranış testleri sonucunda paretik elde kavrama gücünü, motor fonk-
siyonları (Grip strength, RotaRot), korku ve depresyonu (Elevated O-Maze, Open Field) kontrole göre anlamlı olarak düzelttiği, nöro-
genezi ve angiogenezi arttırdığı ve glial skarı azalttığı belirlendi. Gen ekspresyon analizlerinde melatoninin pro-plastisite (Gap43, Basp1,
Marcks, Sprr1a, Ptprz1, cntf, bdnf, nrp1) ve anti-plastisite genlerini (ncam, Efna5, Efnab1, vcan, ncan, ntn1); anjiogenez ile ilgili gen-
leri (VEGFa, VEGFb, Agnpt1, Mmp9, Kdr, Fgf2, EPO, Hif1a, TGFb, VCAM1, L1Cam), ve aksonal uzamayı inhibe eden proteinleri (Eph-
rinB1/B2, Versican, Brevican) her iki hemisferde plastisiteyi etkileyecek şekilde değiştirdiği görüldü.
SONUÇ: Bu sonuçlar ilk defa iskemi sonrası her iki hemisferdeki plastisitenin zamana bağlı olarak melatonin tarafından nasıl koordine
edildiğinin moleküler mekanizmasını göstermektedir. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (111S418).
Anahtar Kelimeler: Melatonin, beyin plastisitesi, aksonal projeksiyon, aksonal büyümeyi inhibe eden/uyaran gen ve proteinler, nö-
rogenez, anjiogenez
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PS113  
Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) analoğu ekzenatidin glukoz ve fruktoz ile indüklenen nöronal toksisite üzerine koruyucu 
etkisinin araştırılması
Asghar Khalilnezhad1, Oytun Erbaş2, Dilek Taşkıran1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Diabetes Mellitus, dünyada en sık görülen metabolik hastalıklardan biri olup klinik olarak insülinin eksikliği veya insulin
direncine bağlı gelişen hiperglisemi ile karakterizedir. Birçok klinik çalışma diabetik bireylerde Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nö-
rodejeneratif hastalıkların görülme riskinin yükseldiği bildirilmiştir. Son yıllarda glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) metabolik etkileri-
nin yanısıra nördejeneratif hastalıklarda potansiyel tedavi ajanı olarak da ilgi çekmektedir. Bu çalışmadaki amacımız yüksek glukoz ve
fruktozun kültür ortamındaki nöron hücreleri üzerindeki toksik etkilerini ve GLP-1 analoğu olan ekzenatidin glukoz ve fruktozla in-
düklenen nörotoksisite üzerinde koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Glukoz ve fruktozun toksik etkilerini belirlemek amacıyla SHSY5Y nöroblastoma hücreleri kullanıldı. Nörotoksisite için hüc-
reler 24 saat boyunca çeşitli dozlardaki (0-100 mM) glukoz ve fruktoz ile inkübe edildi. Glukoz ve fruktozun etkin toksik dozu belirlen-
dikten sonra ortama çeşitli dozlarda ekzenatid (0-100 nM) eklenerek koruyucu etkisi araştırıldı. Hücre canlılığının tayininde XTT
(2,3-bis[2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl]-2H-tetrazolium-5-carboxanilide) yöntemi kullanıldı. Çalışma sonuçları bağımsız t-testi ile
değerlendirildi. p<0.05 olduğu durumda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Kültür ortamına glukoz ve fruktoz eklenmesi nöron canlılığını doza bağlı olarak azalttı. Hücre canlılık oranı, kültür ortamına
50 mM glukoz eklenen kültürlerde kontrole göre % 71.6 ± 9.04 (p<0.0001) ve 50 mM fruktoz eklenen kültürlerde ise kontrole göre %
66.42 ± 4.88 (p<0.0001) azalmış bulundu. Glukoz ve fruktozun 50 mM olarak uygulandığı kültürlerde ortama ekzenatid eklenmesi ise
doza bağlı şekilde hücre ölümünü azalttı. En yüksek etki 100 nM ekzenatid eklenen gruplarda gözlendi (p<0.05). 
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları yüksek dozlardaki glukoz ve fruktozun nörotoksisiteye yol açabileceğini ve GLP-1’ in nöronal hasara karşı
koruyucu etkilerinin olabileceğini gösterdi. 
Bu çalışma TÜBİTAK 115S136 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, GLP-1, ekzenatid, nöronal toksisite, glukoz toksisitesi, fruktoz toksisitesi

PS114  
Riboflavin’in Sıçanlarda Oluşturulmuş Travmatik Beyin Hasarında Etkisi
Türkan Koyuncuoğlu1, Emin Mehmet Eminoğlu2, Mehmet Erşahin2, Özge Çevik3, Ömercan Albayrak4, Berrak Ç. Yeğen1, 
Göksel Şener4

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas
4Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan travmatik beyin hasarı (TBH), ani darbeye bağlı gelişen kafa yaralanmaları sonu-
cunda gelişir. B2 vitamini olarak da bilinen riboflavin, çok çeşitli besinlerde bulunan suda-çözünür bir temel vitamindir. Bu çalışmada
travmaya bağlı gelişen oksidatif beyin hasarında riboflavinin olası koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEMLER: Anestezi uygulanan erkek Sprague Dawley sıçanlar (n=36) 3 gruba ayrıldılar: sadece kafa derisi insizyonu yapılıp kapatı-
lan ve riboflavinin çözücüsü (karboksimetil selüloz; 1 ml/kg, intraperitoneal, i.p.) verilen kontrol grubu; insizyonu takiben ağırlık düş-
mesi ile travmatik beyin hasarı (TBH) oluşturulan ve riboflavinin çözücüsü verilen grup ve TBH+Riboflavin (30 mg/kg/gün; i.p.) grubu.
Tedaviler 3 gün devam etti; sıçanlar travmanın 72. saatinde dekapite edilerek beyin dokularında malondialdehit (MDA), süperoksit dis-
mutaz (SOD) ve glutatyon (GSH), nöron spesifik enolaz (NSE), human soluble protein-100β (S100β) düzeyleri, kaspaz-3 aktivitesi, kas-
paz-3 protein ekspresyonu ve kemiluminesans (KL) kullanılarak reaktif oksijen metabolitlerinin (ROM) düzeyleri ölçüldü. Veriler ANOVA
ve Student t-testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: TBH grubunda antioksidan GSH içeriği ve SOD düzeyleri kontrole göre azalırken (p<0.01), riboflavin uygulanan TBH gru-
bunda arttı (p<0.001). MDA düzeyleri, kaspaz-3 aktivitesi ve kırılmış (aktifleşmiş) kaspaz-3 protein ekspresyonu, luminol ve lusigenin
KL düzeyleri ise TBH grubunda artarken (p<0.001), riboflavin tedavili grupta düşüş gözlendi (p<0.01). Beyin dokusu ve serumda beyin
hasarına bağlı olarak artan NSE ve S100β protein düzeyleri ise riboflavin tedavisi ile azalmış bulundu (p<0.01).
SONUÇ: Riboflavin, antioksidan mekanizmaları uyararak, ROM üretimini ve apoptozu baskılayarak travmaya bağlı gelişen oksidatif
beyin hasarını azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, oksidatif stres, riboflavin, kaspaz-3
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PS115  
Çörek otu tohumları ve bazı mantar türleri ekstraktlarının sıçanlarda dura materdeki mast hücrelerinin sayısı ve degranülasyonu 
üzerine etkileri
Erkan Kılınç1, Yaşar Dağıstan2

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ-AMAÇ: Dura materdeki mast hücre degranülasyonunun nörojenik inflamasyona yol açarak ve meningeal nosiseptörleri aktive
ederek migren patofizyolojisinde önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Bazı mantar türlerinin alerji ve baş ağrısına yol açtığı
ancak çörek otu tohumlarının ise antinosiseptif ve antihistaminik etkilere sahip olduğu bildirilmiştir. Sunulan çalışmada çörek otu to-
humu ve belirli mantar türleri ekstraktlarının dura materdeki mast hücrelerinin sayısı ve degranülasyon durumları üzerine etkilerinin
araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Sıçanlar sekiz gruba bölündü(her bir grup için n=5, 200-250 gr, erkek wistar). Kontrol ve C-48/80 grubuna üç gün boyunca
çeşme suyu verildi ancak C-48/80 grubuna üçüncü günün sonunda compound 48/80(2 mg/kg, i.p.,pozitif kontrol amaçlı mast hücre
degranülasyonu oluşturmak için) enjekte edildi, Nigella + C-48/80 grubuna üç gün boyunca Nigella sativa tohumu özütlü su verildi(4
mg/ml) ve üçüncü günün sonunda compound 48/80(2 mg/kg, i.p.) enjekte edildi, Condensata,Salmonicolor, Piperatus ve Terreum
gruplarına üç gün boyunca sırasıyla kendi özütlerini(4 ml/kg) içeren su verildi. Sadece Tricholoma terreum mast hücreleri üzerinde et-
kiye yol açtığı için Nigella+Terreum grubu oluşturuldu ve üç gün boyunca Nigella sativa tohumu(4 mg/ml) ve Tricholoma terreum
özütlü(4 ml/kg) su kombinasyonu verildi. Dura materdeki mast hücreleri sayılarak granülasyon/degranülasyon durumları değerlendi-
rildi. Veriler SPSS 17.0 programında One-way ANOVA testi ile analiz edildi.
BULGULAR: Compound 48/80 ve Tricholoma terreum mast hücrelerinin degranülasyonuna yol açtı(p<0.01 ve p<0.05). Tricholoma ter-
reum mast hücre sayısını artırdı(p<0.05). Nigella sativa, C-48/80 veTricholoma terreum’un tetiklediği mast hücre degranülasyonunu
önledi(p<0.05), Tricholoma terreum’un yol açtığı artmış mast hücre sayısını azalttı(p<0.05). Tricholoma terreum muhtemelen diğer
mantar türlerinde bulunmayan bir antijen ile mast hücrelerinde bu etkilere yol açmıştır. 
SONUÇ: Çörek otu tohumunun dural mast hücre degranülasyonunu önlemesi, çörek otunun analjezik, antihistaminik ve antiinflama-
tuvar etkilerini muhtemelen mast hücre stabilizasyonu yaparak ortaya çıkarabileceğini göstermektedir. Çörek otu tohumu, dural mast
hücrelerini stabilize ederek migren patofizyolojsinden sorumlu tutulan nörojenik inflamasyonu önleyebilir ancak bunun için çörek otu
tohumunda bulunan bileşenlerden hangisinin bu faydalı etkilere aracılık ettiği araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dura mater, mast hücresi, Nigella sativa, nörojenik inflamasyon

PS116 
Travmatik Beyin Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Plazma PTX-3, IL-6 ve CRP Düzeylerinin İncelenmesi
Melek Tunç Ata, Günfer Turgut, Mukaddes Mergen Dalyanoğlu, Sebahat Turgut
Pamukkale Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ-AMAÇ: Travmatik beyin hasarı (TBH)’nın görülme sıklığı ve yüksek maliyeti gün geçtikçe artmaktadır. Bu anlamda hastalığın
erken tanısı ve şiddeti tedavinin belirlenmesi adına oldukça önemlidir. Bu çalışmada amaç, TBH’li sıçanlarda PTX-3, IL-6, ve CRP sevi-
yelerini araştırmaktır.
YÖNTEM: Çalışmamızda 8 aylık (200-250 g) 28 adet Wistar Albino cinsi sıçan kullanıldı. TBH oluşturmadan önce tüm sıçanlardan kar-
diyak kan örnekleri alındı ve tüm deneklere ağırlık düşürme yöntemi ile TBH yapıldı. Sıçanlar; TBH sonrası 1., 3., 5. ve 7. saat kardiyak
kan alınmak üzere 4 gruba ayrıldı. Kardiyak kandan elde edilen plazmadan PTX-3, CRP ve IL-6 seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. So-
nuçlar SPSS 17.0 programında Mann-Withney U, Kruskal Wallis ve Wilcoxon testleri kullanarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada PTX-3, IL-6 and CRP seviyelerinde 4 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. 7. saat
grubunda CRP düzeyleri incelendiğinde, hasar öncesi ve sonrası açısından anlamlı bir fark gözlenmiştir. Ayrıca hasar sonrası CRP ve PTX-
3 düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulundu.
SONUÇ: PTX-3 ve IL-6 seviyesi TBH’nin farklı saatleri ile ilişki göstermezken, CRP seviyesi TBH’nin 7. saatinde arttı. Bu sonuçlara göre
CRP, erken beyin hasarının belirlenmesinde PTX-3 ve IL-6’dan daha hassas bir biyobelirteç olabilir.
Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, Pentraksin-3, C-reaktif protein, İnterlökin-6
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PS117 
Kuprizon ile oluşturulan demiyelinizasyon modelinde oligodendrosit kaybına sirtüin 1 ve oksidatif stresin etkisi
Veysel Haktan Özaçmak1, Hale Sayan Özaçmak1, Figen Barut2

1Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Kuprizon (CPZ) ile oluşturulan demiyelinizasyon, kemirgenlerde yaygın olarak kullanılan bir multiple sklerozis (MS) mo-
delidir. Bir bakır bağlayıcı ajan olan kuprizon oligodendrositlerin ölümüne, myelin harabiyetine, astrosit, mikroglia ve makrofajların ak-
tivasyonuna neden olmaktadır. Sirtuinler NAD bağımlı deasetilazlar olup yaşlanmaya karşı ve çok çeşitli metabolik ve stresi tolere
edebilme işlevlerine sahiptir. Yedi adet memeli sirtuini içinde SIRT2 ile ortolog olan SIRT-1,çok sayıda regulator proteinleri deasetilize
etmektedir. Bunlar arasında bulunan PGC-1 α, p53, FOXO, HSF ve HIF-2α gibi proteinleri deasetilize ederek metabolik, oksidatif, ısı ve
hipoksik streslere karşı direnç gelişimi tetiklemektedir. SIRT-1’in iskemiye karşı sinir koruyucu etkisi direkt olarak önerilmektedir. Ay-
rıca SIRT-1’in Huntington hastalığı, Alzheimer hastalığı ve MS gibi nörodejeneratif hastalıklarla direkt ilişkisi de bildirilmektedir. Bu ça-
lışmayla rat MS modelinde doku oksidatif stresi ve SIRT-1 düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 2 hafta boyunca %0.6’lık kuprizon uygulaması ile kronik demiyelinasyonun rat modeli oluşturuldu. Deney
hayvanları her birinde 10 hayvan olmak üzere 2 gruba ayrıldı: CPZ grubu; postnatal 21. günden itibaren 14 gün süresince CPZ alan
grup ve kontrol grubu; postnatal 21. günden itibaren standart yem ile beslenen grup. Nitrotirozin, Nogo A ve SIRT-1 düzeyleri immu-
nohistokimyasal olarak, malondialdehid ve superoksit dismutaz seviyeleri spektrofotometrik olarak ölçüldü.
BULGULAR: Her iki gruptaki deneklerde doku lipid peroksidasyon ve GSH düzeylerinin istatistiksel olarak aynı olduğu (p>0.01) ancak doku
SOD aktivitesinin CPZ grubunda, kontrol grubuna göre ortalama 3 kat yükseldiği (p<0.01) gözlendi. Histopatolojik olarak kontrol grubunda
normal yapıda ve 0 derece skoruyla olağan miyelin yapılar gözlenirken, CPZ grubunda en azından 1. ve 2. derecelerde miyelinin olmadığı
(demiyelinasyon) plaklar izlenmiştir. Kontrol grubunda Nogo-A düzeyi bazal seviyelerde iken, CPZ grubu dokularda özellikle demiyelinas-
yon plakları çevresinde yoğun bir Nogo-A artışı gözlenmektedir. 3-Nitrotirozin’in her iki grupta biyokimyasal bulgularla uyumlu olmak üzere
immünohistokimyasal vurgulanması gözlenmedi. Sirt-1 düzeyi ise CPZ grubunda kontrole kıyasla ileri düzeyde azalmış olarak saptandı.
SONUÇ: MS, sıçan santral sisteminde oksidatif strese neden olmamakta ancak SOD miktarını yükseltmekte ve SIRT-1 düzeyini ileri de-
recede azaltmaktadır.
(Bu çalışma 2012-20-00-25 numaralı Bülent Ecevit Üniversitesi BAP projesi ile desteklenmiştir)
Anahtar Kelimeler: Demiyelinizasyon, kuprizon, oksidatif stres, oligodendrosit, SIRT-1

PS118  
CDNF ve MANF nörotrofik faktörlerinin iskemi sonrası beyin plastisitesi ve onarımı üzerine olan etkileri
Ahmet Burak Çağlayan1, Mustafa Çağlar Beker1, Berrak Çağlayan1, Serdar Altunay1, Arman Dalay1, Aysun Dilden1, Elif Sertel1, 
Taha Keleştemur1, Esra Yalçın1, Ülkan Kılıç2, Mart Saarma3, Ertuğrul Kılıç1

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Helsinki Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Helsinki

GİRİŞ-AMAÇ: Küçük protein yapıları ile nörotrofik faktörler, nöronların gelişimi sırasındaki rolleri yanında beyinde nöronların hayatta
kalımları, nörogenez ve sinaptik bağlantıların korunmalarında önemli rol oynamaktadırlar. Nörotrofik faktörlerin ifadelerindeki azalma
veya yokluk birçok nörodejeneratif hastalığın patobiyolojisinde rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada bilinen diğer nörotrofik faktörler-
den etki mekanizması açısından farklılık gösteren MANF (Mesencephalic Astrocyte-Derived Neurotrophic Factor) ve CDNF (Cerebral
Dopamine Neurotrophic Factor) nörotrofik faktörlerinin beyin felci sonrası hücre yaşamı, apoptotik hücre ölümü, nörogenez, glioge-
nez, striatumdaki ve korpus kollosumdaki atrofi ve hücreiçi sinyal iletim yolakları üzerine olan etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: 8-12 Haftalık erkek c-57 fareleri %1 isofloran (30 O2, kalanı N2O) ile anesteziye alındıktan sonra 30 dakikalık orta serebral
arter oklüzyonu sonrası 3 gün, 14 gün, 28 gün ve 55 gün reperfüzyon gerçekleştirildi. Hayvanlara 1mg/kg/gün dozunda MANF veya
CDNF nörotrofik faktörleri iskemiden 72 saat sonra başlamak üzere reperfüzyon süreçleri boyunca mini ozmotik pompa yardımıyla i.c.v.
olarak verildi. Apoptotik hücre ölümü, nörogenez, gliogenez ve atrofiyi belirlemek amacıyla immünfloresan boyamalar ve bu etkilerin
protein aktivasyonu ile olan ilişkileri Western blot teknikleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, MANF veya CDNF tedavileri taşıyıcı kontrol grubuna göre kıyaslandığında uzun dönemde DNA fragmantas-
yonu azalltığı, nörogenez ve gliogenezi tetiklediği, glial yara oluşumunu azalttığı ve striatum ve korpus kollosumdaki atrofiyi azalttığı
gösterilmiştir. Artan eNOS ve azalan iNOS, p38 ve p21 aktivasyondaki zamana bağlı değişiklikler de gözlemlenmiştir.
SONUÇ: Elde edilen sonuçlar, MANF ve CDNF tedavilerinin beyin felci sonrası programlı hücre ölümü, nörogenez ve gliogenez üzerine
olan etkilerini artan eNOS ve azalan iNOS, p38 ve p21 protein ekspresyonları üzerinden gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu sayede,
bu sonuçlar beyin felcinin klinik tedavisine yön verebilecek yeni hedeflere ve/veya tedavilere katkı sağlanmış olacaktır. Bu çalışma TÜ-
BİTAK 114S402 projesi kapsamında yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nörotrofik faktörler, CDNF, MANF, Serebral iskemi
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PS119  
6-Hidroksidopamin ile Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Glutatyon İzopropil Esterin Etkisi
Özlem Özsoy1, Mutay Aslan2, Gamze Tanrıöver3, Sinan Yürüker4, Necdet Demir3, Aysel Ağar1

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya
4Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Parkinson hastalığı, beynin substansiya nigra (SN) bölgesindeki dopaminerjik nöronların seçici kaybı ve ilerleyici motor
yetmezlik ile karakterize bir hastalıktır. Parkinson hastalığında en erken görülen biyokimyasal değişikliklerden biri, hücre için önemli
bir antioksidan olan total glutatyon (GSH)’un azalışıdır. Glutatyon sentezinin artışıyla ya da yıkımının inhibisyonuyla sonuçlanacak uy-
gulamaların, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, kan beyin bariyerini geçtiği bilinen GSH
analoğu N-(N-r-L-glutamil-L-sisteinil) glisin l-izopropil ester sülfat monohidrat (YM737)’ın deneysel Parkinson modelinde olası koruyucu
etkisini ve etki mekanizmasını ortaya koymaktır.
YÖNTEMLER: 3 aylık erkek Wistar sıçanlar rastgele 4 gruba ayrılmıştır: kontrol grubu (K), YM737 uygulanan grup (YM737), 6-hidroksi-
dopamin (6-OHDA) enjekte edilen grup (6-OHDA), 6-OHDA enjekte edilen + YM737 uygulanan grup (6-OHDA+YM737). Deneysel Par-
kinson modeli, 6-OHDA (3x4μg/μl) nörotoksininin medial ön beyin demeti (MFB)’ne, tek taraflı infüzyonu ile oluşturulmuştur. YM737,
stereotaksik cerrahiden hemen sonra, tek dozda (300mg/kg), intraperitonel yolla uygulanmıştır. 6-hidroksidopamin enjeksiyonundan
üç gün sonra, motor aktivite; lokomotor aktivite, katalepsi ve apomorfin-indüklü rotasyon testleri ile değerlendirilmiştir. Substansiya
nigradaki dopaminerjik nöron sayısı Tirozin Hidroksilaz (TH) immünreaktif (IR) hücrelerin stereolojik sayımı ile tespit edilmiştir. Nigral
GSH ve 4-hidroksinonenal (4-HNE) düzeyleri spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmüştür. Veriler ANOVA testini takiben Tukey Post Hoc
Testi ya da Kruskal Wallis Varyans Analizini takiben Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi α=0.05 ola-
rak belirlenmiş, veriler ortalama ± standart hata olarak verilmiştir. 
BULGULAR: 6-hidroksidopamin enjeksiyonu sonucunda sıçanlarda motor bozukluklar gözlenmiş ancak YM737 uygulaması ile restore
edilememiştir. 6-hidroksidopamin enjeksiyonuyla nigral dopaminerjik nöron sayısı azalmış (8125±721; 3469±377), GSH düzeyi düş-
müş (56±9; 13±1), 4-HNE seviyesi artmıştır (16±0.9; 44±9), ancak YM737 uygulaması bu parametrelere herhangi bir etki göstermemiştir. 
SONUÇ: 6-hidroksidopamin enjeksiyonu ile oluşturulmuş deneysel Parkinson modelinde YM737 uygulaması davranışsal, histolojik ve
biyokimyasal parametreler açısından herhangi bir yararlı etki göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler: GSH, Parkinson hastalığı, YM737, 4-HNE, 6-OHDA

PS120  
Santral Ekzojen Nöropeptit-S’in Parkinson Hastalığı’na Karşı Koruyucu Etkisi
Mehmet Bülbül1, Osman Sinen1, V. Nimet İzgüt Uysal1, Özlem Özsoy1, Gökhan Akkoyunlu2, Hande Parlak1, Ayşe Özkan1, 
İlknur Birsen1, Aysel Ağar1

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Parkinson hastalığı (PD), substantia nigra (SN)’daki dopaminerjik nöronların kaybı ile oluşan nörolojik bir hastalık olup, en
sık görülen belirtileri tremor, rijidite, bradikinezi ve postural bozukluktur. Yakın zamanda keşfedilen bir beyin peptidi olan Nöropeptit-
S (NPS) biyolojik etkilerini lokomotor aktivite, otonomik sinyalizasyon ve davranış fonksiyonlarına aracılık eden beyin alanlarında eks-
prese edilen NPSR reseptörüne bağlanarak gösterir. NPSR’nin SN’de eksprese olduğu ve NPS’nin çeşitli beyin bölgelerinde lipid
peroksidasyonu azaltarak nöroprotektif etki gösterdiği rapor edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kronik santral ekzojen NPS’nin fare deneysel
PD modeline bağlı olarak azalan nigral dopaminerjik hücre popülasyonu ve bozulan motor fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması-
dır. 
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 3 aylık erişkin C57BL/6 erkek fareler kontrol, MPTP ile Parkinson modeli oluşturulan ve kronik santral ek-
zojen NPS verilen PD grubu olmak üzere rastgele 3 gruba bölünmüştür. MPTP nörotoksini 12 saat arayla 4x20 mg/kg dozda intraperi-
tonel olarak verilmiştir. Santral (intraserebroventriküler) ekzojen NPS uygulamaları MPTP enjeksiyonu ile birlikte başlamış ve 7 gün
süreyle 0,1 nmol dozda gerçekleştirilmiştir. Tüm gruplarda motor aktivite testleri PD modelinin öncesinde ve 7. gününde uygulan-
mıştır. Motor aktivite testlerinin ardından beyin dokuları çıkarılarak SN ve ventral tegmental alanda (VTA) bulunan tirozin hidroksilaz
(TH) immünoreaktif hücreler immünohistokimyasal olarak analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Kontrol grubuna göre MPTP’ye bağlı olarak azalan total lokomotor aktivite ve rotarod testinde 20, 30 ve 40 rpm’de rota-
rod milinde kalış sürelerinin kronik santral NPS uygulaması ile anlamlı olarak (p<0.05) arttığı tespit edilmiştir. Öte yandan, SN ve VTA’da
MPTP’ye bağlı azalan TH-pozitif nöron sayısında ekzojen NPS uygulaması ile anlamlı (p<0.05) artış saptanmıştır. SONUÇ: Bu bulgular
santral ekzojen NPS’nin MPTP’ye bağlı bozulan lokomosyonu ve TH-pozitif hücre kaybını düzeltici etkilerini SN’de bulunan NPSR ara-
cılığıyla gösterebileceğini düşündürmektedir. Santral NPSR agonizması PD’nin klinik tedavisinde yeni yaklaşımlara katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Motor aktivite, MPTP, nöropeptit-S, parkinson hastalığı, substansiya nigra, tirozin hidroksilaz



108

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
42. Ulusal Fizyoloji KongresiDüzce Üniversitesi Kongre Merkezi05-08 Eylül 2016

PS121  
Deneysel Olarak Oluşturulan Alzheimer Modelinde Nörotransmitter Seviyeleri
Mehmet Demir1, Ümit Yılmaz1, Süleyman Sandal1, Cemil Çolak2, Fatma Özyalın3

1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji A. D, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A. D, Malatya
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A. D, Malatya

Giriş-AMAÇ: Alzheimer hastalığı (AH) bellek fonksiyon bozukluğu ile ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. AH’ deki kolinerjik yetersizliklere,
noradrenalin, dopamin ve serotoninin de dahil olduğu nörotransmitter sistemlerdeki değişikliklerin eşlik ettiğini gösteren çalışmalar
mevcuttur. Noradrenerjik innervasyonların düzensizliğinin AH’ deki azalmış melatonin seviyeleri ve melatonin ritm kaybından sorumlu
olabileceği de belirtilmektedir. Bu çalışma, AH ile eksitatör/inhibitör sinyallerin kontrollü dengesinin düzenlenmesinde görev alan nö-
rotransmitterler (noradrenalin, dopamin ve serotonin) ve melatonin arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmada 30 adet 220-280 gr ağırlığında erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar, sham intraserebroventriküler (icv) kontrol,
streptozotocin (STZ) ve STZ+melatonin (MLT) grubu olmak üzere 3 gruba (n= 10) ayrıldı. Sıçanlara icv STZ enjeksiyonları 1. ve 3. gün-
lerde 3 mg/kg olarak yapıldı. Melatonin uygulamalarına (i.p. olarak 10 mg/kg/gün), ilk doz STZ uygulamasından 1 saat önce başlandı
ve 14 gün süreyle devam edildi. Hayvanlar dekapitasyonla öldürüldü, kanları toplandı. Alınan kan örneklerinden ELISA yöntemiyle
serum serotonin, noradrenalin ve dopamin seviyeleri belirlendi.
BULGULAR: Gruplar arası serum dopamin ve serotonin seviyelerinde önemli bir farklılık gözlenmezken, noradrenalin seviyelerinin
kontrole göre anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlendi (p<0.05). 
SONUÇ: Noradrenerjik nörotransmitter sistemindeki yetersizlikler, AH gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oy-
nayabilir.
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje numarası: 214S410).
Anahtar Kelimeler: Alzheimer, noradrenalin, nörotransmitter

PS122  
Farklı Egzersiz Metodlarının Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelinde Anksiyete Benzeri Davranış ve Beyin Plastisitesi’ne Olan 
Etkileri
Dilek Özbeyli1, Gülce Sarı2, Naziye Özkan3, Betül Karademir2, Özlem Tuğçe Çilingir3, Meral Yüksel4, Özgür Kasımay Çakır1

1Marmara Üniversitesi,Tıp fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,İstanbul
2Marmara Üniversitesi,Tıp fakültesi,Biyokimya Anabilim Dalı,İstanbul
3Marmara Üniversitesi,Tıp fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,İstanbul
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı,İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Deneysel Alzheimer hastalığı modelinde, aerobik, direnç ve kombine egzersiz metodlarının anksiyete benzeri davranış
ve beyin plastisitesi üzerindeki muhtemel yararlı etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Literatürde uzun dönem D-galaktoz (D-GAL) enjeksiyonunun overektomi (OVT) ile kombine edilmesinin bir AH modeli
olduğu gösterilmiştir (D-GAL+OVT). Dişi Wistar sıçanlar (250-340) gr, OVT+D-GAL ve taklit cerrahi olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. OVT
gruplara D-galaktoz (100 mg/kg) ve taklit cerrahi gruplarına serum fizyolojik intraperitoneal olarak 6 hafta süresince uygulandı (n=8).
Sıçanlara, Aerobik (AE; yüzme) (1 saat/gün), Direnç (DE; ağırlıklı merdiven çıkma/8-12 set) ve kombine egzersiz (KE; aerobik+direnç/
dönüşümlü olarak) 6 hafta boyunca haftada 3 kez olmak üzere yaptırıldı. Diğer iki grup hayvan ise sedanter olarak bırakıldı. Anksiyete
düzeyi delikli levha testi ile, hipokampal ve korteks Sinir Büyüme Faktörü (NGF), Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör, İnsülin Benzeri Bü-
yüme Faktörü (IGF-I) ve Amiloid Beta (Aβ) immünoreaktif nöronlar immünohistokimyasal teknik ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Delikli levha testindeki donma süresi OVT+D-GAL sedanter grupta taklit cerrahi sedantere göre arttı (p<0.01), bu artış AE
ile azaldı (p<0.05).OVT+D-GAL sedanter gruptaki taklit cerrahi sedanter gruba göre artan hipokampal Aβ immünohistokimyasal skoru
(p<0.001), DE ve KE ile azaldı (p<0.01). Hipokampal NGF immunohistokimyasal skoru taklit cerrahi AE ve DE gruplarında sedanterine
göre arttı (p<0.05). OVT+D-GAL sedanter grupta azalan korteks NGF skoru (p<0.01) KE ile arttı (p<0.05). Taklit cerrahi AE (p<0.01) ve
KE (p<0.05) gruplarının BDNF immunohistokimyasal skorları kendi sedanterlerine göre belirgin şekilde arttı. 
SONUÇ: Direnç egzersizi, kombine egzersiz hipokampal Aβ skorunu azaltarak, kombine egzersiz nöroplastisiteyi geliştirerek ve aero-
bik egzersiz anksiyete benzeri davranışı azaltarak Alzheimer hastalığının gelişimsel evresinde koruyucu etkilere sahip olabilir.
Anahtar Kelimeler: Alzheimer, Anksiyete,Egzersiz, Nöroplastisite, Sıçan
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PS123  
Alzheimer Hastalarında Oksidan/Antioksidan Dengesinin İncelenmesi
Yusuf Ekbi̇ç1, Fatma Demirkaya Miloğlu2, Gülşah Gündoğdu3, Gülfizar Varma4, Hasan Herken4, Vural Küçükatay1

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı Denizli-Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Erzurum-Türkiye,
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum-Türkiye
4Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Piskiyatri anabilim Dalı Denizli-Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Alzheimer hastalığı (AH) duygu ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği bilişsel işlevlerde ilerleyici bozulma ile karakterize
tedavisi olmayan bir nörodejeneratif hastalıktır. Nörodejenerasyon için oksidan stresinde içinde bulunduğu pek çok mekanizma ortaya
konmuştur. Zararlı etkileri iyi bilinen oksidan stresten vücut gerek endojen gerekse de eksojen antioksidanlarca korunur. Vücutta ok-
sidan ve antioksidanlar arasında sıkı şekilde düzenlenen bir denge vardır. Bu dengenin oksidanlar lehine bozulması organizmada ok-
sidan strese bağlı zararlı etkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çalışmamızda Alzheimer hastalarından elde edilen serumlarda Total
oksidan düzey (TOD) Total antioksidan düzey (TAD) ve oksidatif stres indeksi (OSİ) ölçülerek sağlıklı grupla karşılaştırılması amaçlan-
mıştır.
YÖNTEM: Çalışma Standardize Minimental Skorları ve Global Yıkım Ölçeği sonuçlarına göre belirlen AH (32) ve nörodejeneratif hasta-
lığı olmayan (31) gönüllüler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hasta ve kontrol gruplarının cinsiyet ve yaş ortalamalarının birbirine yakın ol-
masına dikkat edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerden 8 ml kan alınarak serum TOD, TAD düzeyleri ticari bir kit yardımıyla ölçülmüştür.
OSİ değeri ise ölçülen TOD ve TAD düzeylerinden hesaplanmıştır. 
BULGULAR: TOS değeri AH grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (Ortalama ± standart hata;
p<0,05). TAS ve OSİ değerlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark saptanamamıştır
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları beklenenin aksine AH grubunda kontrole göre istatistiksel olarak önemli oranda azalmış oksidan stres
düzeyi göstermiştir. Bu durum Kontrol grubundakilerin İlerlemiş yaşlarına ek olarak var olan sistemik rahasızlıklarının AH grubuna göre
daha fazla olması ile açıklanabilir.
Anahtar Kelimeler: Alzheimer, Antioksidan, Oksidan

PS124  
Vasküler demans modelinde etil piruvatın kognitif fonksiyonlar, beyin oksidatif stres ve Na-K TAPaz düzeyleri üzerine etkisi
Hale Sayan Özaçmak, Ercan Gencer, Veysel Haktan Özaçmak
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Vasküler demans ikinci en sık görülen demans türüdür ve çoğunlukla beyin kan akımının değişikliği ile ortaya çıkmakta-
dır. Kronik serebral hipoperfüzyon (KSH) nörodejeneasyona ve kognitif bozukluklara; oksidatif stres oluşumu, amiloid beta birikimi, tau
hiperfosforilasyonu, nöronal kayıp ve nöroinflamasyon gibi çeşitli mekanizmalarla neden olur. Etil piruvat(EP)’ın çeşitli hastalık mo-
dellerinde koruycu etkili olduğu gösterilmiştir. Örneğin, sistemik inflamasyon ve sepsisdeki farelerde yaşam süresini uzatmada, iskemi
ile oluşan miyokardial ve beyin hasarını azaltmada etkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı kronik serebral hipoperfüzyon son-
rası EP tedavisinin oksidatif stres göstergesi olan malondialdehid (MDA), antioksidan olan indirgenmiş glutatyon (GSH), Na-K ATPaz dü-
zeylerine ve kognitif fonksiyonlar üzerine olan etkisini incelemektir. 
YÖNTEMLER: Wistar Albino cinsi erkek sıçanlar her grupta 10 hayvan olacak şekilde raslantısal olarak sham kontrol, KSH kontrol, ve
EP tedavisi ile birlikte KSH uygulanan gruplar olmak üzere 3 gruba ayrıldılar. KSH oluşturmak için bilateral karotid arterlerin oklüzyonu
gerçekleştirildi. EP ise intraperitoneal olarak 10 mg/kg dozunda 15 gün boyunca uygulandı. 15 günlük sürenin sonunda Na-K ATpaz dü-
zeyleri ELISA kit kullanılarak ölçüldü. MDA ve GSH düzeyleri ise spetrofotometrik olarak ölçüldü. Kognitif fonksiyonları değerlendirmek
için Morris su labirenti kullanıldı. Morris su labirentinde saklı platformu bulma süresi (escape latency) ölçülerek hippokampal hafıza
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: MDA seviyeleri karotid arterlerin kalıcı oklüzyonundan 15 gün sonra KSH kontrol grubunda belirgin artış göstermiştir
(p<0.05).EP tedavisi sonrasında MDA içeriği KSH grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak azaldığı gözlendi (p<0.05). Na-K ATPaz
ve GSH düzeylerinde gruplar arasında herhangi bir anlamlı farklılık gözlenmedi. Morris su tankında platformu bulma süreleri (escape
latency) gruplar arasında karşılaştırıldığında EP grubunda KSH kontrol grubuna göre anlamlı azalma tespit edildi (p<0.05).
SONUÇ: Bu sonuçlar kronik serebral hipoperfüzyonda EP tedavisinin oksidatif stresi azaltarak kognitif fonksiyonları düzeltebileceğini
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: etil piruvat, oksidatif stres, vasküler demans
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PS125  
Selenyum Takviyeli Sıçanlarda Uzamsal Öğrenme Performansının İncelenmesi
Burak Tan, Ercan Babur, Ebru Erol, Cem Süer, Nurcan Dursun
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ-AMAÇ: Daha önce yapmış olduğumuz çalışmamızda hipotiroidizm ile hipokampal fonksiyon bozulmasının geliştiği ve bu bozul-
manın selenyum takviyesi ile düzeldiği gösterilmiştir. Bu çalışmada selenyum(Se) eksikliği ve Se takviyesi yapılan sıçanlarda öğrenme
ve bellek fonksiyonlarındaki değişiklikler değerlendirilmiştir.
YÖNTEMLER: Erkek Wistar sıçanlar;1. Kontrol, 2.Se takviyeli (10 ppm, Se+10), 3. Se takviyeli (20 ppm, Se+20),4.Se eksik (0.7ppm,Se(-
)) olacak şekilde 4 gruba ayrıldı, içerisinde farklı Se içeren diyetler ile 4 hafta beslendi. Sıçanların öğrenme ve bellek performansı Mor-
ris su tankında testi ile değerlendirildi ve test esnasındaki davranışları NOLDUS izleme sistemi ile kaydedildi. 
BULGULAR: Grupların hipokampal Se değerleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Se takviyesi (özellikle 20ppm verilenlerde) ve Se
eksik besleme öğrenme fonksiyonlarını olumsuz etkilemiştir. Se eksik grupta platformu bulmak için katedilen mesafe 2. ve 3. gün-
lerde, platformu bulma süresi 2., 3., 4. günlerde kontrol grubuna göre anlamlı derecede artmıştır.Platforma sıçanların ortalama uzak-
lıkları karşılaştırıldığında yine Se eksik grup denemenin 2., 3., 4., günlerinde kontrole göre en uzak mesafede bulunmuştur. 20 ppm Se
takviyeli grup, hedef kadranda en az süre ile kalmıştır ve bu diğer gruplardan anlamlı derecede farklıdır. 
SONUÇ: Selenyum eksikliği hipokampal fonksiyonları önemli derecede bozmuş, selenyum takviyelilerde ise hipokampal fonksiyonda
artış değil aksine bozulma görülmüştür. Selenyum fazlalığı ya da eksikliğinin hipokampal hücrelerde antioksidan stresi etkileyerek si-
naptik plastisite oluşumunu olumsuz etkilediği düşüncesindeyiz. Patolojik durumlarda Se takviyesi yapıldığında nöron hücrelerinde
önemli derecede iyileştirici etkiye sahip olan selenyum normal canlıda hücre fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Selenyum, Hipokampüs, Sinaptik plastisite

PS126  
MK-801 ve Dexmedetomidinin Uzaysal Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi
Deniz Barç1, Kübra Akıllıoğlu2, Mehmet Bertan Yılmaz1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ: N-metil-D-aspartat reseptör (NMDAR) blokörü MK-801’in öğrenme bellek üzerine olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Alfa
2 adrenerjik reseptör agonisti Dexmedetomidin’nin de öğrenme belleği etkilediği ileri sürülmektedir. Çalışmamızda, NMDAR sistemi
ve alfa 2 adrenerjik reseptör sistemi etkileşiminin uzaysal öğrenme bellek üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamızda, 8-10 haftalık yetişkin erkek Balb/c fareler kullanıldı. Farelerin uzaysal öğrenme ve bellekleri Morris su ha-
vuzu testinde değerlendirildi. Morris su havuzu testinden önce deneklere bir hafta boyunca günde iki kez intraperitoneal olarak MK-
801 (0,25 mg/kg), Dexmedetomidine (10 mikrogram/kg) ve MK-801+ Dexmedetomidine (0,25 mg/kg +10 mikrogram/kg) uygulandı.
Kontrol grubuna ise ayın hacimde (0,1mL/10gr vücut ağırlığı) %0,9’luk NaCl uygulandı. Veriler SPSS programı kullanılarak tekrarlayan
ölçümlerde ANOVA ile analiz edildi. 
BULGULAR: Morris su havuzu testinde, MK-801, platformu bulma süresinde kontrol grubuna göre ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci
günde (sırasıyla p<0,05, p<0,05, p<0,001, p<0,001) anlamlı artışa neden olurken, hedef kadranda geçirilen sürede azalmaya neden
oldu. Dexmedetomidine ve MK-801+Dexmedetomidine uygulanan gruplarda ise platformu bulma süresinde ve hedef kadranda geçi-
rilen sürede anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). MK-801+Dexmedetomidine uygulanan grup, MK-801 uygulanan gruba göre platformu
bulma süresinde azalmaya neden olurken, hedef kadranda artışa neden oldu (p<0,05).
SONUÇ: Bulgularımıza göre, MK-801’in uzaysal öğrenme ve bellek üzerindeki olumsuz etkilerinin Dexmedetomidine uygulaması ile
düzeltebileceği ileri sürülebilir. NMDAR sistemi ve Alfa 2 adrenerjik reseptör sisteminin uzaysal öğrenme ve bellek performansında ro-
lünün olduğu düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Alfa 2 adrenerjik reseptör, Dexmedetomidine, MK-801, Morris su havuzu, NMDAR



111

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
42. Ulusal Fizyoloji KongresiDüzce Üniversitesi Kongre Merkezi05-08 Eylül 2016

PS127  
Koenzim Q10 Takviyesinin Sıçanlarda Doksorubisinin Neden Olduğu Kognitif Disfonksiyon Üzerine Etkisi
Nilsel Okudan, Muaz Belviranlı, Tuğba Sezer
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Analim Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ-AMAÇ: Doksorubisin farklı kanser türlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan antrasiklin türevi bir antibiyotiktir. Kanser te-
davisinde kullanılan ilaçların yan etkileri önemli bir problemdir. Özellikle meme kanseri olan kadınlarda kemoterapi sonrası kognitif
fonksiyonlarda bozukluklar bildirilmiştir. Doksorubisinin oluşturduğu toksisitenin moleküler mekanizması henüz tam olarak açıklığa ka-
vuşmamış olmakla birlikte toksisitenin temel olarak oksidatif stres kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Yağda eriyen ve hücre membra-
nının iç fosfolipid tabakasında yer alan Koenzim Q10, vitamin benzeri güçlü bir antioksidandır. Bu çalışmada doksorubisin tedavisi alan
sıçanlarda kognitif disfonksiyon üzerine Koenzim Q10 takviyesinin koruyucu rolü olup olmadığını araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM: Selçuk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul’undan onayı alınan çalışmada 32 adet dişi sıçan (Wistar albino) kullanıldı.
Sıçanlar Kontrol (n=6), Koenzim Q10 (n=6), Doxorubisin (n=10) ve Doxorubisin-KoenzimQ10 (n=10) olmak üzere rastgele 4 gruba ayrıldı.
Çalışmanın 1. gününden itibaren Koenzim Q10 alan gruplara 200 mg/kg oral yoldan 21 gün süreyle takviye yapıldı. Çalışmanın 7. günü
ve 14. günü tek doz 4 mg/kg doksorubisin (toplam 8 mg/kg) intraperitonal olarak gruplara yapıldı. Çalışmanın 21. Gününden itibaren kog-
nitif fonksiyonları değerlendirmek için açık alan ve yükseltilmiş artı labirent testleri uygulandı. Çalışmanın sonunda sıçanlardan anestezi
altında beyin dokusu örnekleri alındı ve oksidatif stres belirteçleri tayin edildi. İstatiksel analiz 2x2 faktörlü ANOVA ve uygun olduğu du-
rumlarda tekrarlayan ölçümlerle ANOVA ile test edildi. P değerinin 0,05’den küçük olması istatiksel açıdan anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Doksorubisin grubunda kontrol grubuna göre lokomotor aktivite azalmış, anksiyete düzeyi ise artmıştı (p<0,05). Bununla
birlikte Koenzim Q10 takviyesi yapılan doksorubisin grubu ile kontrol ve CoQ10 grupları arasında fark yoktu (p>0,05). Doksorubisin gru-
bunda beyin dokusunda MDA ve PC seviyeleri artma eğilimi gösterirken, SOD düzeyi azalma eğilimi gösterdi (p>0,05). Koenzim Q10
takviyesi ile bu değerler kontrol grubunun değerlerine yaklaştı (p>0,05).
SONUÇ: Koenzim Q10 takviyesi doksorubisin kullanımına bağlı ortaya çıkan kognitif fonksiyondaki bozuklukları oksidan sistemden ba-
ğımsız olarak iyileştirebilir.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, Koenzim Q10, oksidatif stres, anksiyete

PS128  
Meprobamat Türevi Olan Yeni Mepronarilmat Bileşiklerinin Sıçanlarda Ankisiyolitik Etkilerinin Belirlenmesi
Şule Aydın Turkoğlu1, Hayriye Orallar2, Öznur Demir Ordu3, Ayhan Çetinkaya4, Hamit Coşkun5, Erol Ayaz6

1AİBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD Bolu
2AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği BOLU
3AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü BOLU
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD DÜZCE
5AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü BOLU
6AİBÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji AD BOLU

GİRİŞ-AMAÇ: Karbamat grubu içeren bileşlerin anksiyolitik etkiye sahip oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada yeni sentezlenen 11 mep-
robamat türevi maddenin anksiyolitik etkileri araştırılacaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 4-6 aylık wistar albino cinsi erkek sıçanlar kullanılmıştır. AİBÜ Kimya bölümünde meprobamatın yeni 11 farklı
türevi sentezlendi. Sentezlenen bu türevler 500, 50, 50, 50, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 513 kodlu olarak isimlendirildi. Tüm türev-
ler için 50 mg/kg olarak tek doz seçildi. Hayvanlar üç ana gruba ayrıldı. Birinci grup 11 yeni meprobamat türevinin ayrı ayrı uygulan-
dığı alt guruplardan oluşan deneme grubu. İkinci grup Diazem (1 mg/kg) uygulanan pozitif kontrol grubu. Üçüncü grup DMSO uygulanan
negatif kontrol grubu. Türevler ayrı ayrı her bir testten 30 dk. önce 50 mg / kg dozda intraperitoneal olarak uygulandı. 30 dk sonra açık
alan ve aynı sekilde açık alan testi uygulandıktan 15 gün sonra yükseltilmiş labirent testi ile türevlerin anksiyolitik etkisi belirlendi.
BULGULAR: Açık alan testinde 505,501,508 maddelerinin ve diazepam uygulanan gruplarda toplam mesafe kontrol grubundan fazla-
dır(p<0,05). 505, 508, 506, 507, 500 maddeleri uygulanan gruplarda ve diazem grubunda kenarda geçirilen süre kontrol grubunda
göre azdır (p<0,05). Yükseltilmiş labirent testinde ise toplam mesafe, kapalı kolda geçirilen süre ve açık kolda geçirilen süre istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Toplam mesafe değerlerinde 505,513,506,509,502 maddeleri ve diazem diğer gruplara göre
fazla yol katetmişlerdir(p<0,05). Kapalı kolda geçirilen süre 506,503,505,501,509,508,513 ve diazem gruplarındaki değerler anlamlı
olarak diğer gruplardan daha az iken 504 ve 507 gruplarında bu süre fazladır (p<0,05). 506,503,501 maddeleri uygulanan gruplarda ise
acık kolda geçirilen süre diazem ve kontrol gruplarından daha fazladır (p<0,05).
SONUÇ: Bu çalışmada açık alanda etkili olan maddeler 505,501,509,508,513 ve 501 diazeme yakın etki göstererek kaygıyı azalttığı söy-
lenebilir. Yükseltilmiş labirent testine göre kapalı kolda geçirilen süreyi 506,503,505,501,509,508,513 maddeleri azalttıkları için kapalı
kolda kaygıyı azalttığı söylenebilir. Yeni sentez edilen bu maddelerin anksiyete bozukluğu tedavisinde tıbbi kullanımı açısından daha
kapsamlı faz çalışmaları planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açık Alan Testi, Anksiyete, Artı Labirent Testi, Meprobamat
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PS129  
Amigdala Bölgesine Uygulanan Leptinin Anksiyete, Depresyon ve Öğrenme Davranışları Üzerine Etkisi: Seretonin ve 
Glutamat Seviyelerindeki Değişim
Hayriye Orallar1, Fatma Pehlivan Karakaş2, Bihter Gökçe Bozat3, Hamit Coşkun4

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,Bolu
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Biyoloji Anabilim Dalı, Bolu
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Psikoloji Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ-AMAÇ: Leptin, adipoz dokudan salgılanan ve besin alımını düzenleyen bir hormondur. Ayrıca bu fonksiyonlarının yanında ank-
siyete, depresyon öğrenme gibi çeşitli fizyolojik olaylarda da rol oynamaktadır. Orta beyinde bulunan amigdala anksiyete depresyon
öğrenme ile ilişkili davranışları düzenler. Bu çalışmanın amacı yüksek ve düşük doz leptin intraamigdalar enjeksiyonunun anksiyete, dep-
resyon ve öğrenme davranışları üzerindeki etkilerinin ve bu etkilerin amigdaladaki gulutamat ve serotonin seviyesindeki değişiklik ile
bağlantısının araştırılmasıdır. 
YÖNTEMLER: Çalışmada wistar albino türü sıçanlar kullanılmıştır. Hayvanlar düşük doz (0.1µg/kg), yüksek doz (1µg/kg) leptin uygula-
nan ve salin uygulanan (kontrol) 3 gruba ayrılmıştır. İki aşamalı olarak planlanan bu çalışmada birinci aşamada; amigdala bölgesine özel
kanüller yerleştirildi ve bu bölgeye leptin (0.1 or 1 µg/kg dozda; infüzyon hızı:2 µl/min ) ve salinb( infüzyon hızı:2 µl/min) infüzyon
pompası ile enjekte edilerek davranış testleri yapıldı. İkici aşamada; amigdala bölgesinden mikrodiyaliz metodu ile extraselüler sıvı
toplanarak serotonin ve glutamat seviyeleri HPLC metodu ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Çalışmanın ilk bölümünde açık alanda düşük doz leptin uygulaması yapılan sıçanların kontrol grubundan merkezde daha
fazla zaman geçirdiği (F(2,57)= 3.97 p=0.02) ve daha sık bölge değiştirdikleri gösterilmiştir (F(2,57)= 3.22 p=0.04).Yükseltilmiş artı la-
birentte, yüksek ve düşük doz leptin uygulanan sıçanlar daha fazla açık kolda zaman geçirmiş(F(2,55)= 6.77 p=0.002) ve yüksek doz lep-
tin uygulanan sıçanlar daha sık açık kola girmişlerdir(F(2,55)= 9.97 p=0.001). Porsolt testinde, düşük doz leptin uygulanan sıçanlar
kontrol grubuna göre merkezde daha fazla haerektlilik göstermişlerdir (F(2,55)= 4.30 p=0.02). Moris su tankı testinde, düşük doz lep-
tin uygulanan sıçanlar platformun bulunduğu kadranda daha fazla vakit geçirmişlerdir (F(2,45)= 3.50 p=0.04). Çalışmanın ikinci bölü-
münde serotonin ve glutamat seviyelerinin leptin enjeksiyonu yapıldıktan sonraki ilk bir saat içerisinde arttığı gösterilmiştir (p<0,05). 
SONUÇ: Sonuç olarak bu çalışma ile yüksek ve düşük doz leptin uygulamalarının anksiyolitik ve antidepresan role sahip olduğu söyle-
nilebilir.
Anahtar Kelimeler: Amigdala, Davranış, Leptin, Mikrodiyaliz, Serotonin, Glutamat

PS130  
Lycium barbarum L. polisakkaritlerinin, genç overektomili dişi sıçanların öğrenme davranışları üzerine etkileri
Bihter Gökçe Bozat1, Fatma Pehlivan Karakaş2, Hayriye Orallar3, Hamit Coşkun4

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tarla Bitkileri Ana bilim Dalı, Bolu
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Ana bilim Dalı, Bolu
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Bolu

GİRİŞ-AMAÇ: Lycium barbarum Linnaeus, ‘’kurt üzümü’’, ‘’wolf berry’’ veya ‘’süper meyve’’ olarak bilinmektedir. Kurt üzümünün kır-
mızı-turuncu ve tatlı meyveleri bitkisel ilaç yapımında ve sağlıklı yiyecek olarak binlerce yıldır kullanılmaktadır. L. barbarum meyveleri
oküler nöroprotektif, antioksidan, bağışıklık uyarıcı, hepatik koruma ve antitümör gibi insanlar için birçok faydalı etkiye sahip olan po-
lisakkaritlere sahiptir. Bu çalışmada, L. barbarum polisakkaritlerinin (LBP) overektomili genç dişi sıçanların (2 aylık) öğrenme davranışı
üzerine etkileri Morris su tankı testi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
METOD: Overektomi uygulamalarından iki hafta sonra, sıçanlar beş gruba ayrılmıştır: kontrol (distile su 3 mL/kg, gavaj, günlük), düşük
doz LBP (20 mg/kg, 3 mL/kg, gavaj, günlük), yüksek doz LBP (200 mg/kg, 3 mL/kg, gavaj, günlük), östrojen (1 mg/kg, 3 mL/kg, gavaj,
günlük) ve donepezil (1 mg/kg, 3 mL/kg, gavaj, günlük) ve her grup içinde iki alt grup: sham (yalancı overektomili sıçan) ve overekto-
mili sıçan grupları oluşturuldu. Ardışık otuz günlük tedavinin ardından davranış testi uygulanmıştır. Tüm sıçanlardan kan serum ör-
nekleri toplanmış ve antioksidan enzim (SOD, CAT, GPX, MDA and E2) seviyeleri ELISA metodu ile belirlenmiştir. Tüm hayvanların
haftalık vücut ağırlıkları ölçülmüştür. 
BULGULAR: Bu çalışmada LBP uygulanan overektomili grupların östrojen ve donepezil uygulanan gruplara göre platformu bulma sü-
releri ve kat ettikleri toplam mesafelerinin daha az olduğu gösterilmiştir ( p<0,05). 
SONUÇ: Sonuç olarak, LBP, overektomili dişi sıçanların öğrenme performansını ve antioksidan enzim aktivitelerini artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: {Lycium barbarum} L., Moris su tankı, overektomi, öğrenme performansı
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PS131 
Romatoid Artritte Kognitif Gerilemenin Değerlendirilmesi: Eklem Harabiyeti ve Hastalık Şiddetinin Prediktif Önemi
Derya Güzel1, Sinem Sağ2, Mustafa Serdar Sağ3, İbrahim Tekeoğlu2, Ayhan Kamanlı2, Kemal Nas2

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.D. Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D. Romatoloji Bilim Dalı. Sakarya, Türkiye
3Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Romatoid Artritte (RA) bilişsel sürecin bozulması, sınırlı sayıdaki çalışmalarda araştırılmıştır ve bizim bildiğimiz kadarıyla
RA tanısı alan hastaların radyolojik ilerlemesi/kötüleşmesi ve bilişsel gerileme arasındaki ilişkiyle ilgili bir çalışmaya mevcut değildir. Bu
çalışmanın amacı, RA’da eklem yıkımı ve bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi göstermektir.
YÖNTEMLER: Bu kesitsel çalışma; 45 hasta ve 40 sağlıklı kontrolü içermektedir. RA hastalarında; radyolojik progresyonun göstergesi
olarak Modifiye Sharp/van der Heijde skoru (MTSs), hastalık aktivite indeksleri (DAS-28 ve DAS-44) değerlendirilmiştir. Mini-Mental
Durum Testi (MMSEs) ve Hastane Anksiyete-Depresyon Skoru (HADS) her iki grupta da bilişsel fonksiyonları değerlendirmek için uy-
gulanmıştır. 
BULGULAR: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve eğitim durumları açısından bir fark yoktu (p>0.05). Gruplar arasında MMSE skorları ba-
kımından istatistiksel fark vardı (p<0.01). Anksiyete skoru bakımından gruplar arasında fark bulunamadı. MMSE skoru, MTSs ve DAS-
44 ile korelasyon gösterdi (p<0.05). Depresyon skoru DAS-44 ile korelasyon gösterdi (p<0.05). Hastalık süresi, RF seviyesi, anti-CCP
seviyeleri ile bilişsel testler arasında ilişki bulunamadı. 
SONUÇ: Beynin; kanla arasında son derece seçici geçirgen bir yapı olmasına rağmen, RA gibi inflamatuar bozukluklarda salınan me-
diatörler konsantrasyon eksikliği, bulanık ve donuk düşünce gibi bilişsel sorunlara neden olur (1, 2). Sonuçlarımız; uzun süren RA bo-
yunca inflamatuar mediatörlere maruziyetin eklemleri etkilediği kadar santral sinir sisteminde de bozulmalara yol açtığına işaret
etmektedir. Bilişsel bozulma; hastalık şiddeti ve eklem yıkımı ile ilişkili bulunmuştur. Böylece; radyografik eklem harabiyetinin RA’da
bu kronik süreç boyunca bilişsel bozulma ve noronal hasarın derecesini yansıtmada pozitif belirteç olabileceği görüşüne varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel gerileme, Romatoid artrit, Sharp skoru

PS132  
Selenyumun Uzun Dönemli Güçlenme Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ercan Babur, Ebru Erol, Cem Süer, Burak Tan, Nurcan Dursun
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ: Selenyum (Se) sağlık üzerine çok sayıda yararlı etkileri ile diyetimizin önemli bir eser elementi olarak kabul edilmiştir. Se, tiroid
hormon metabolizması ve antioksidan savunma mekanizmalarını içeren çeşitli temel metabolik yolaklar için gerekli glutatyon perok-
sidaz, tiyoredoksin redüktaz, iyodotironin deiyonidaz gibi Se bağımlı enzimlerin ekspresyonu için gereklidir. Bu çalışmada selenyum(Se)
eksikliği ve Se takviyesi yapılan sıçanlarda öğrenme ve hafıza fonksiyonlarındaki etkilenme araştırılmıştır.
YÖNTEM: Erkek Wistar sıçanlar;1. Kontrol, 2.Se takviyeli (10 ppm, Se+10), 3. Se takviyeli (20 ppm, Se+20),4.Se eksik (0.7ppm,Se(-)) ola-
cak şekilde 4 gruba ayrıldı. Uzun dönemli güçlenme (UDG) değerlendirmesi için, yüksek frekanslı uyarı (YFU) ile medyal perforant yol
üzerinden uyarılar verilerek dentat girusdan alan potansiyelleri kayıtlandı. Uzun dönemli güçlenme (UDG) büyüklüğü, YFS sonrası 55-
60. dk arası eksitatör postsinaptik (EPSP) ve populasyon spike (PS) kayıtlarının analizi değerlendirildi ve ANOVA testi ile anlamlılıkları
yorumlandı. Hayvanların plazmasında ve hipokampus dokusunda Se seviyeleri ölçüldü. 
BULGULAR: Grupların hipokampus Se değerleri arasında önemli farklılık bulunmuştur. İndüksiyon ve idame dönemi Populasyon Spike
(PS)-Uzun Dönemli Güçlenme (UDG) büyüklüğü, Se eksik grupta kontrolden daha küçük bulunmuştur. Eksitatör Post Sinaptik Potan-
siyel (EPSP) Se+10ppm takviyeli grupta kontrole göre azalmıştır. 
SONUÇ: Se eksik grupta UDG bozulmuştur.Bu bozukluğun hipokampüs dokusunda antioksidan ve deiyodinaz enzimlerinin aktivitesi-
nin azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Se takviyesi yapılan grupta yine hipokampal fonksiyonlarda azalma görülmüştür. Bu
durum Selenyum fazlalılığının normal sağlıklı nöron hücresinde olumsuz etki ortaya çıkaracağını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzun Dönemli Güçlenme, Öğrenme ve Hafıza, Selenyum, Hipokampüs
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PS133  
İçilen Kahvenin Sıcaklık, Koku ve Kafein İçeriğinin El Beceri Hızı Üzerine Kısa Süreli Etkisinin Karşılaştırılması
Nimet Ünay Gündoğan1, A. Şebnem İlhan2, Ersin Öğüş2, Anıl Cenk Olşen3, Buse Gürcan3, Doğancan Özer3, Mine Koru3, 
Nazenin Durak3, Duygu Uğur1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

AMAÇ: Amacımız, içilen kahvenin sıcaklık, koku ve kafein içeriğinin el beceri hızı üzerine kısa süreli etkisinin girişimsel olmayan yön-
temle karşılaştırmalı olarak araştırılmasıdır.
GEREÇ-YÖNTEM: Toplam 34 sağlıklı, sağ el tercihli 19 kız (% 56) ve 15 erkek (% 44) öğrenci çalışmaya alındı. Öğrencilerin yaş ortala-
ması 18-22 yaştı. El tercihi OldfieldTesti ile saptandı. El beceri hızı Annett El Beceri testi-10 ile değerlendirildi.Her katılımcı içecek tü-
ketmeden önce ve sonra her bir el için aynı görevi beş kez tekrarladı. 3-4 gün arayla dört farklı uygulama (u-I /u-IV) yapıldı.u-I: kontrol
(içecek verilmedi); u-II: kafeinli kahve; u-III: Sıcak su; u-IV: kafeinsiz kahve.Aynı kişilerin uygulamadan önceve sonra(10.00 - 11.00 ara-
sında)iki kezel beceri hızı ölçüldü.
BULGULAR: El beceri hızı cinsiyet farkı ile ilişkili değildi. Cinsiyet ayrımı yapılmadan istatistik değerlendirme yapıldı (n = 34). Sağ / sol
elin el beceri hız değerleri u-I, u-II, u-III ve u-IV için karşılaştırıldığında sağ / sol el için el beceri hızı içeceklerden sonra u-II, u-II, u-IV ista-
tiksel olarak azaldı(p <0.05). İçilen kafeinli / kafeinsiz kahvenin yan etkileri kısa sürede kayboldu.
SONUÇ: EBH’ı cinsiyet farkı ile ilişkili değildi. Sağ ve sol el EBH’ı içeceklerin koku, sıcaklık ve kafein özelliklerinden eşit derecede hızlandı.
Bu özelliklerin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinin eşit düzeyde olduğu algısını yarattı.
Anahtar Kelimeler: kahvenin kısa süreli etkisi, merkezi sinir sistemi üzerine kahvenin etkisi, Annett testi ile el beceri hızı, kahvenin sı-
caklık, koku ve kafein etkisinin karşılaştırılması, el beceri hızına kahvenin etkisi

PS134  
Santral Yorgunluğun Belirlenmesinde Parmak Vuru Görevinin Yeri
Leyla Aydın1, Erhan Kızıltan1, Ersin Öğüş2, Bahadır Azizağaoğlu3, Arda Büyükkaraman3, Selen Doğan3, Gizem Ertürk3, Cansel Kuş3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II Öğrencisi, Ankara.

GİRİŞ VE AMAÇ: Yorgunluk, sağlıklı kişilerde görülebileceği gibi, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, müsküler distrofi gibi pek çok nö-
romüsküler hastalıkta ve sıklıkla kanser hastalarında genel bir semptom olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel fizyolojide, egzersiz sıra-
sında kasın istemli aktivitelerinde izlenen ilerleyici yavaşlama olarak tanımlanan yorgunluk, etiyolojisine göre periferal ve santral
yorgunluk (SY) olmak üzere 2 düzeyde incelenir. Birçok çalışmada SY ölçütlerinin belirlenmesinde, elektromiyografi, elektroensefalo-
grafi, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, transkraniyal manyetik stimülasyon gibi yüksek teknolojik metodlar kullanılmak-
tadır. Bazılarında ise ek olarak, parmak vuru görevinden (PVG) de faydalanılmıştır. Bu çalışmada basit ve kolay uygulanabilir bir yöntem
olan PVG’nin, SY’nin belirlenmesinde tek başına bir araç olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmamıza, sağ el tercihli, erkek, nöromüsküler hastalığı olmayan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2. öğrencileri ka-
tılmıştır. SY “kısa süreli, tekrarlayan, maksimum hızda hareket modeli” ile oluşturulmuş olup, santral yorgunluk değerlendirmesi 20 sn
süreli PVG ile yapılmıştır. İstatistiksel olarak, parmak vuru performansları doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bağımsız
grup karşılaştırması için parametrik test varsayımlarının sağlandığı durumda “Student’s-t Testi”; sağlanmadığı durumda ise “Mann-Whit-
ney U Testi” uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak belirlenmiştir.
BULGULAR: PVG’de ortalama vuru sayısı, SY grubunda (n=44), kontrol grubuna (n=58) kıyasla düşük bulunmuştur (p<0,05). Vurular arası
sürenin zamansal değişiminin doğrusal olmadığı, görevin farklı dönemlerinde farklı davranış desenlerine sahip olduğu izlenmiştir. Per-
formansın farklılaştığı dönemler, “farkların kareleri toplamı” nümerik analiz yöntemi ile objektif olarak belirlenmiştir. Her iki grupta da
2 kırılma noktası dikkat çekmektedir. Bununla uyumlu olarak vuru performansı üç ayrı bölüm halinde değerlendirildiğinde, kontrol
grubuna kıyasla SY grubundaki vurular arası süre ortalamalarının her üç bölümde de anlamlı bir şekilde uzadığı (sırasıyla p<0,05,
p<0,001 ve p<0,001), fluktuasyonların arttığı ve birinci bölümün daha kısa sürede tamamlandığı izlenmiştir. 
SONUÇ: Bir ön çalışma niteliğinde olan bu araştırmanın sonuçları, PVG performansındaki temporal değişimlerin, SY’nin belirlenmesinde
bir ölçüt olarak kullanılabilmesi açısından umut verici olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parmak vuru görevi, santral yorgunluk, kısa süreli, tekrarlayan maksimum hızda hareket modeli
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PS135  
Konjenital adrenal hiperplazi olan çocuk ve ergenlerde otistik özellkiler ve 2D:4D parmak oranlarının ilişkisi
Gizem Melissa Kocaman1, Recep Özmerdivenli1, Çiğdem Yektaş2, İlknur Arslanoğlu4, Esra Özdemir5, Semih Bolu4, 
Yunus Emre Haskılıç6, Ayşegül Akaltun3, Handan Ankaralı7, Ayten Erdoğan8

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrionoloji AD
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD
7Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD
8Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

AMAÇ: Hem konjenital adrenal hiperplazi (KAH) hem de otizm spektrum bozuklukları (OSB) çok nadir olarak görüldüğünden KAH olan
çocuk ve ergenlerde OSB görülme oranının artmış olup olmadığını tespit etmek güçtür. KAH ile OSB’nin düşük 2D:4D parmak oranları
arasında ilişki olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada KAH olan çocuk ve ergenlerde ve normal kontrol grubu çocuklarda OSB ve 2D:4D
parmak oranları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
METOD: Çalışmaya, yaşları 3 ile 18 arası x ve y Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi bölümünde takip edilen kla-
sik KAH tanısı olan otuz çocuk ve ergen dahil edilmiştir. Kontrol grubuna yaş ve cinsiyet açısından hasta grubuyla birebir eşleştirilmiş
30 sağlıklı çocuk ve ergen alınmıştır. Araştırma kapsamındaki çocuk ve ergenlerin ebeveynleri tarafından, Otizm Davranış Kontrol Lis-
tesi (Autism Behavior Checklist: ABC) ve sosyodemografik veri formu doldurulmuştur. Sosyodemografik veri formunda öncelikle ol-
gunun yaş, cinsiyet, annenin gebeliği esnasında yaşadığı psikiyatrik ve fiziksel sorunlar, sigara, alkol kullanım öyküleri, aldığı ilaç ve
tedaviler, gebelik komplikasyonları, erken ve zor doğum öyküsü sorgulanmıştır. Çalışmaya alınan tüm olgularla psikiyatrik eş tanıları
dışlamak amacıyla klinik görüşme yapılmıştır.
BULGULAR: KAH ve kontrol grubunun sağ ve sol el 2D:4D oranları karşılaştırıldığında, KAH’lı grupta sağ el 2D:4D oranı istatistiksel ola-
rak anlamlı düşük saptandı. KAH grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında, KAH grubu ABC ölçeği puanları istatistiksel olarak anlamlı dü-
zeyde yüksek tespit edildi. KAH’lı grupta ABC ölçeği puanları ile sağ el 2D:4D oranları arasında pozitif korelasyon tespit edildi
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda; düşük sağ el 2D:4D oranı ve OSB’nin etiyolojisinde testosteron hor-
monunun rolü olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Gelecekte sadece her iki cinsiyetteki çocuk ve ergenlerin alt tip dağılımındaki sayı-
ları arttırarak değerlendirilecek çalışmalar ile bu ilişkilerin daha iyi tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Otizm, davranış problemleri, konjenital adrenal hiperplazi, 2D:4D parmak oranı, androjen hormonlar

PS136 
Davranış Deneylerinde Deney Hayvanı İzlemi: Düşük Maliyetli Alternatif Bir Çözüm
Erhan Kızıltan, Leyla Aydın
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Deney hayvanlarının kullanıldığı davranış deneyleri nörofizyloji ve nörofarmakolojik çalışmalarda sık kullanılan bir yön-
temdir. Bu çalışmalarda hayvanın izlenmesi ve analiz işlemleri geleneksel olarak çıplak gözle (manual) ya da otomatik sistemler tara-
fından yapılabilmektedir. Ticari olarak kullanıma sunulan, kısa sürede çok hassas analiz yapabilen otomatik sistemler mevcuttur. Ancak,
göreceli olarak yüksek yatırım maliyetleri, bu sistemlerin düşük bütçeli projelerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak durmak-
tadır. Bu çalışmada, benzer problemlere akademik çözüm olabilmesi amacıyla geliştirdiğimiz sistemimiz ve sonuçları geçerlilik güve-
nirlik açısından tartışılmıştır.
YÖNTEM: Sistemimiz zaman tabanında çoklu resim setlerinin analizini yapan yazılım, deney hayvanının içinde hareket ettiği arena ve stan-
dart web kamerasından oluşmaktadır. Yazılım, hayvanın anlık koordinatları bulur, önceden tanımlanan deneye ait ölçütleri hesaplar, ek-
randa gösterir ve ileri analizler için bilgisayarda kalıcı olarak saklar. Sistem, Morris Su Havuzu (MSH) ve Açık Alan (AA) olmak üzere 2 farklı
arenada test edildi ve manual yöntem sonuçları ile karşılaştırıldı. Veri setlerinin iç tutarlılığı Cronbach’s alfa testi ile doğruluk değerlen-
dirmeleri ise eşleştirilmiş t-testi ve Pearson korelasyon testleri ile yapıldı. İstatistiksel anlamlık düzeyi p<0,01 olarak kabul edildi. 
BULGULAR: MSH ve AA testleri için sırasıyla 25 ve 138 s’lik video kayıtları yapıldı. Deney hayvanının ardışık 2 resim arasındaki sürede
Anlık Katettiği Yol (AKY) her iki yöntemle hesaplandı ve sonuçlar eşleştrilmiş t-testi ile karşlaştırıldı. Analiz sonuçları her iki yöntem ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir (MSH için r=0,954, p=0,792 AA için r=0,996, p=0,024).
SONUÇ: Bulgularımız sistemin, deney hayvanın alan içindeki anlık koordinatının belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir yazılım algo-
ritması içerdiğini göstermektedir. Bu çalışma ile sunulan sistem, davranış deneylerinde kullanılabilecek yüksek çözünürlüklü, düşük ma-
liyetli bir çözüm olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, düşük bütçeli projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması açısından olduğu
kadar ar-ge özelliği açısından da önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Davranış deneyi, laboratuvar hayvan izlemi, bilgisayar yazılımı
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PS137  
P2X7 Reseptör Antagonisti A-438079’un Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisi
Gökhan Arslan1, Süleyman Emre Kocacan2, Mustafa Ayyıldız2, Emil Rzayev3, Bahattin Avcı3, Erdal Ağar2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Beyindeki hücrelerinin hemen hepsinde bulunan P2X7 reseptörü, pürinerjik reseptörlerin 3 alt grubundan biri olan P2X
reseptör ailesinin en son bulunan üyesidir. Bu çalışmanın amacı, P2X7 reseptörünün penisilinle oluşturulan epileptiform aktivitedeki
rolünü belirlemektir.
YÖNTEMLER: 16-18 haftalık Wistar erkek sıçanlar (n=35), 1,25 mg/kg üretan ile anesteziye alındıktan sonra stereotaksi cihazına sa-
bitlendi. Cerrahi işlem ile oksipitofrontal doğrultuda bipolar elektrot yerleştirildi ve elektrot Powerlab veri kazanım ünitesine bağlandı.
İntrakortikal (i.k.) ve intraserebroventriküler (i.s.v.) enjeksiyon için iki adet delik açıldı. 500 IU Penisilin-G potasyum (i.k.) enjekte edi-
lerek epileptiform aktivite oluşturuldu ve interiktal diken dalga deşarjları Chart-7 yazılımı aracılığıyla gözlemlendi. Spike aktivitesi baş-
ladıktan 30 dakika sonra A-438079 (5, 10, 20, 40 µg; i.s.v.) enjeksiyonları yapıldı ve çıkan sonuçlar analiz edildi.
BULGULAR: Kontrol grubuna göre yapılan istatistiksel analizlerde, P2X7 reseptörünün seçici antagonisti A-438079, 5 µg dozunda spike
frekansını değiştirmedi (p>0.05). Diğer taraftan, 10 µg dozunda 100. dakikada (p<0.05), 20 µg (p<0.01) ve 40 µg (p<0.01) dozlarında
ise spike frekansını 60. dakikada anlamlı olarak azalttı (p<0.01). Spike amplitüdlerinin karşılaştırılmasında tüm gruplar arasında an-
lamlı bir fark bulunmadı.
SONUÇ: Nöronlardan ve glial hücrelerden salınan ATP, P2X7 reseptörünün aktivasyonuna ve hücre içerisine kalsiyum iyonlarının giri-
şine neden olmaktadır. Kalsiyum iyonlarının nöronlara girişi ise, diken dalga deşarjlarının artışına, epileptik nöbetin şiddetlenmesine
ve nöron ölümlerine yol açmaktadır. Yaptığımız çalışmada, P2X7 reseptörünün baskılanmasıyla birlikte penisilinle oluşturulan spike ak-
tivitesinin azaldığı görülmüştür. Bu aşamadan sonra, P2X7 reseptörünün beyindeki etkileri biyokimyasal açıdan incelenecektir. 
TUBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje numarası: 115S361)
Anahtar Kelimeler: Sıçan, Epilepsi, Penisilin, P2X7 reseptörü, A-438079

PS138  
Düşük Doz Memantinin WAG/Rij Sıçanlardaki Epileptik Aktiviteye Etkisi
Elif Şen1, Hatice Aygün3, Gökhan Arslan4, Bahattin Avcı2, Mustafa Ayyıldız1, Erdal Ağar1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat
4Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ-AMAÇ: Absans epilepsi elektroensefalogramda (EEG) diken dalga deşarjı (DDD) ve eş zamanlı davranışlarda duraksama ile ka-
rakterize, konvulsif olmayan bir epilepsi türüdür. Yarışmasız NMDA reseptör antagonisti olan memantinin çeşitli epilepsi modellerinde
anti-kovulsan etki gösterdiği bilinmektedir. Sunulan çalışmada, düşük doz memantinin, absans epilepsinin genetik bir modeli olarak
bilinen WAG/Rij sıçanlar üzerine etkisi araştırıldı.
METODLAR: Yetişkin erkek 6 WAG/Rij tipi sıçan kullanıldı. Tripolar elektrotlar kafatasına yerleştirildi. Hayvanlar cerrahiden sonra bir
hafta iyileşmeye bırakıldı. Sabah 10:00’da başlayarak bazal elektrokortikografi (ECoG ) kayıtları 3 saat alındıktan sonra tek doz 1
mg/kg/gün (i.p) memantin enjeksiyonu yapıldı, ardından 3 saat ECoG kaydı alındı.
BULGULAR: Düşük doz memantinin ECoG kaydında nöbet sayısını, diken dalga sayısını ve süresini bazal ECoG kaydına göre anlamlı de-
recede azalttığı görüldü (p<0.05). Memantin DDD amplitüdünü anlamlı derecede etkilemedi (p>0.05).
SONUÇ: Memantinin konvulsif deneysel epilepsi modellerinde etkisiz bulunan 1mg/kg dozu non-konvulsif genetik epilepsi modeli olan
WAG/Rij sıçanlara sistemik uygulandığında anti-konvulsan etki gösterdi. Absans epilepsinin patofizyolojisi tam olarak bilinmemekte-
dir. Bu etkinin moleküler mekanizmasının ileri analiz metotlarıyla aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: absans, epilepsi, memantin, WAG/Rij
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PS139  
Sıçanlara çok düşük frekanslı elektromanyetik alan uygulamasının morfin analjezisi ve toleransına etkileri
Ercan Özdemir1, Ayşe Demirkazık Çançalar2, Ahmet Şevki Taşkıran1, Olca Kılınç2, Gökhan Arslan1

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, SİVAS

GİRİŞ-AMAÇ: Morfin klinikte ciddi ve kronik ağrılarda kullanılan önemli ilaçlardan biridir. Ancak uzun süreli morfin kullanımı analjezik
etkisine tolerans gelişimine neden olmaktadır. Çeşitli araştırmalar elektromanyetik alanın analjezik etkinliğinin olduğunu göstermiş-
tir. Bu çalışmada amacımız, sıçanlara çok düşük frekanslı elektromanyetik alan uygulamasının morfin analjezisi ve toleransına etkile-
rini araştırmaktır.
MATERYAL-METOD: Çalışmada erişkin erkek 78 adet Wistar albino sıçanlar (yaklaşık 240±12 g ağırlığında) kullanıldı. 50 Hz manyetik
alan uygulaması, 15 gün boyunca her gün aynı saatlerde 30 dakika süre ve 15 dakika arayla toplam dört defa yapıldı. Morfin toleransı
oluşturmak için sıçanlara 3 gün yüksek doz (50 mg/kg) morfin uygulandı ve 4. gün tolerans değerlendirildi. Analjezik etkinin ölçümü,
tail-flick ve hot-plate test cihazları ile gerçekleştirildi. Analjezi testleri öncesinde morfin sıçanlara efektif dozda (5 mg/kg) enjekte edildi.
Elde edilen veriler % analjezik etkiye (% MPE) dönüştürüldü. İstatistiksel değerlendirilme varyans analizi (two-way ANOVA) ile yapıldı
ve çoklu karşılaştırma Tukey test ile belirlendi. 
BULGULAR: 5 mT manyetik alanda maksimal analjezik etki 7. günde tespit edildi (tail-flick: 26,11±3,06; hot-plate: 62,24±3,16). Man-
yetik alana maruz kalan sıçanlara morfin (5 mg/kg) verilen grupta (tail-flick: 72.32±5,08 ve hot-plate: 85,43±5,54) analjezik etki man-
yetik alan grubuna (tail-flick: 34.08±3,44 ve hot-plate: 62,04±4,89) göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). Morfine tolerans
gelişmiş hayvanlar manyetik alana maruz bırakıldığında analjezik etki (tail-flick: 38.66±3,49 ve hot-plate: 69,59±4,88) morfin tolerans
grubuna (tail-flick: 29.23±3,32 ve hot-plate: 41,19±4,22) göre anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0,05).
SONUÇ: Analjezi test verileri, sıçanlara çok düşük frekanslı elektromanyetik alan uygulamasının morfinin analjezik etkisini artırdığını
buna karşın morfin toleransını azalttığını gösterdi.
Anahtar Kelimeler: analjezi, analjezi testleri, elektromanyetik alan, morfin, morfin toleransı

PS140  
Sıçanlarda Pentilentetrazol Kindling Epilepsi Modelinde Leontice Leontopetalum ve Bongardia Chrysogonum Ekstraktlarının Etki-
leri
Özlem Ergül Erkeç1, Okan Arıhan1, Gülay Bulut2, Ersin Karataş3, İsmail Meral4, Fevzi Özgökçe5

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; halk arasında geleneksel olarak epilepsi tedavisinde kullanılan Leontice leontopetalum ile aynı fa-
milyada olan Bongardia chrysogonum köklerinden elde edilen su ekstraktının olası antiepileptik etkilerinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEMLER: 28 adet Wistar albino erkek rat dört gruba ayrıldı; Kontrol grubu (SF, 0.5 ml), pentilentetrazol grubu (PTZ, 35 mg/kg, 18
enjeksiyon; 19. enjeksiyon 75 mg/kg), Leontice grubu (200 mg/kg ekstrakt p.o.+ PTZ, 35 mg/kg, i.p., 18 enjeksiyon; 19. enjeksiyon 75
mg/kg, i.p.) ve Bongardia grubu 200 mg/kg ekstrakt p.o.+ PTZ, 35 mg/kg, i.p., 18 enjeksiyon; 19. enjeksiyon 75 mg/kg, i.p.). Tüm beyin
ve hipokampusta Bcl-2, Siklin-B1 değerleri Western blot yöntemiyle değerlendirildi. GABAA reseptor ekspresyonu spesifik antikorlarla
immunohistokimyasal olarak incelendi.
BULGULAR: Tüm beyin ve hipokampusta PTZ grubunda Bcl-2 değerleri kontrole kıyasla anlamlı biçimde azaldı, siklin B1 değerleri ise
anlamlı biçimde arttı (p<0.01). Bitki uygulanan gruplarda PTZ grubuna göre tüm beyin ve hipokampusta Bcl-2 değerlerinde artış, sik-
lin B1 değerlerinde ise azalma olduğu gözlendi (p<0.01). Hem tüm beyinde hem de hipokampusta GABAA pozitif boyanan hücre sa-
yısı, bitki uygulanan gruplarda PTZ grubuna kıyasla anlamlı derecede az bulundu (p<0.01).
SONUÇ: Bitki uygulaması, PTZ uygulamasından kaynaklanan değişimleri düzeltmektedir. Bu nedenle bitkinin su ekstraktının PTZ indüklü
hücre ölümüne karşı nöroprotektif etki gösterdiği düşünülmektedir.
Bu çalışma YYU, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Leontice leontopetalum, Bongardia chrysogonum, Pentilentetrazol kindling epilepsi, Bcl-2, Siklin B1, GABAA
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PS141  
Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Kindling Modelinde Cichorium intybus Ekstraktının Serebellar Apoptozis ve 
Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
İsmail Meral1, Ebru Gürel Gürevin2, Savaş Üstünova1, Murat Demirtaş1, Nilgün Öztürk3, Hülya Tuba Kıyan3, Elif Ilkay Armutak4, 
Ibrahim Söğüt5, Özlem Ergül Erkeç6

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 34093, Fatih-İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134, Vezneciler, Fatih-İstanbul
3Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 26470, Eskişehir
4İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 34320, Avcılar-İstanbul
5İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 34394, Şişli-İstanbul
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 65080, Tuşba-Van

GİRİŞ-AMAÇ: Epilepsi, genel popülasyonun yaklaşık %1’ini etkileyen en sık görülen nörolojik bozukluklar arasındadır. Epilepsi için kul-
lanılan mevcut tedaviler semptomatiktir ve anti-epileptik etkisinden daha çok anti-konvülsif etkiye sahiptir. Cichorium intybus bitki kök-
leri, Doğu Anadolu bölgesinde olduğu kadar Avrupa’da da epilepsinin geleneksel tedavisinde kullanılmaktadır. Pentilentetrazol (PTZ)
kindling modeli, antiepileptik ilaç keşfinde yaygın olarak kullanılmakta ve epilepsinin patofizyolojisinin anlaşılmasında büyük önem ta-
şımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Cichorium intybus’un sulu kök ekstraktının, apoptozis ve oksidatif stres üzerine etkisini araştırmak-
tır. 
YÖNTEMLER: C. intybus sulu kök ekstresinin toplam fenolik içeriği Folin-Ciocalteau kolorimetrik yöntemiyle belirlendi. Ayrıca altı fe-
nolik asit: [(klorojenik asit (ChA), Şirincik asit (SA), Ferulik asit (FA), o-kumarik asit (o-COU), p-kumarik asit (p-COU), tr-sinnamik asit
(trCIN)] modifiye bir ters faz-yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (TF-YBSK) metodu kullanılarak tespit edildi. Fenolik asit miktarları, ka-
librasyon denklemleri kullanılarak hesaplandı. Yirmi yedi erkek Wistar-albino sıçan kontrol, epilepsi ve epilepsi grubuna bitki ekstraktı
uygulanan (200 mg/kg, oral olarak) olmak üzere, rastgele 3 gruba ayrıldı. PTZ kindling modelini takiben; serebellumda endoteliyal nit-
rik oksit sentaz (eNOS), uyarılabilir NOS (iNOS), nöronal NOS (nNOS), kaspaz-3 düzeyleri immünohistokimyasal olarak ve apoptotik
hücreler TUNEL tekniği ile araştırıldı. Total antioksidan kapasite (TAS), total oksidan kapasite (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) bi-
yokimyasal olarak belirlendi. İstatistiksel anlamlılık, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)’yı takiben Tukey’in çoklu karşılaştırmalar testi
ile belirlendi. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bitkiye ait ekstre verimi, % 14.5 (a/a) ve ekstreye ait toplam fenolik madde içeriği 83.86 ± 3.24 mg gallik aside eşdeğer (mg
GAE/g) olarak tespit edildi. HPLC analiz sonuçlarına göre ekstrede en yüksek miktarda FA (45.64 µg/g), takiben ChA (42.47 µg/g), SA (21.93
µg/g), p-COU (12.12 µg/g), o-COU (10.56 µg/g), ve tr-CIN (9.25 µg/g) bulundu. Serebellumda, PTZ uygulaması ile eNOS ve iNOS düzeyleri
artarken (p<0.001), nNOS düzeylerinin azaldığı (p<0.001) belirlendi. Cichorium intybus uygulaması, PTZ grubuna göre eNOS düzeylerini
değiştirmezken, iNOS düzeylerini azalttı (p<0.001) ve nNOS düzeylerini arttırdı (p<0.001). Cichorium intybus uygulaması, PTZ’ye bağlı
artan kaspaz-3 düzeylerini azalttı (p<0.001). Serebellumda TUNEL apoptotik indeks sonuçları, kaspaz-3 düzeylerine paraleldi. PTZ uygu-
laması TOS (p<0.01) ve OSI (p<0.05) düzeylerini arttırırken, Cichorium intybus uygulamasının bu parametreleri azalttığı (p<0.05) belir-
lendi. 
SONUÇ: Cichorium intybus bitki uygulamasının, serebellumda PTZ-nedenli apoptozis ve oksidatif strese bağlı nörodejenerasyonu dü-
zeltebileceği sonucuna varıldı
Anahtar Kelimeler: Cichorium intybus, epilepsy, total phenolic content, oxidative stress, apoptosis

PS142  
Sıçanlarda Pentilentetrazol İle Oluşturulan Nöbetlerde Ramelteonun Antikonvulsan Etkisi
Mukaddes Pala1, Ramazan Kozan2, Hayrullah Köse3

1BezmiAlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
3BezmiAlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

AMAÇ: Epilepsinin tedavisiyle ilgili çok sayıda zorluklar bulunmaktadır. Bu nedenle epileptik nöbetleri kontrol etmek için yeni yakla-
şımlara ihtiyaç vardır. Melatonin, pineal bezden salgılanan endojen bir hormondur. Melatoninin antikonvulsan etkileri çeşitli deney-
sel modellerde gösterilmiştir. Ramelteon bir melatonin agonisti olup, sadece melatonin reseptörlerine bağlanmaktadır. Bu çalışmada,
sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan epilepside, bir melatonin agonisti olan Ramelteonun etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Sıçanlar 6 gruba ayrıldı. Bütün hayvanlardan kortikal elektroensefalografik kayıtlar alındı. Birinci grup kontrol grubudur.
İkinci grup 60 mg/kg PTZ uygulanan gruptur. Üçüncü grup DMSO+PTZ enjekte edilen gruptur. Dördüncü gruba 150 mg/kg VPA+PTZ ve-
rildi. Beşinci gruba 30 mg/kg Ramelteon+PTZ verildi. Altıncı gruba Ramelteon+VPA+PTZ verildi. EEG traseleri, Racine’nin konvulsiyon
evreleri ve ilk myoklonik hareketlerin başlangıç zamanı gruplar arasında karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Racine’nin konvulsiyon evrelerinde, ilk myoklonik hareketlerin başlamasında ve EEG traselerindeki spikeların oranında
PTZ ve Ramelteon+VPA+PTZ grupları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır (p<0.001).
SONUÇLAR: PTZ modelinde, seçici melatonin reseptörü agonisti olan Ramelteon antikonvulsan özelliği göstermektedir. Epileptik nö-
betleri baskılamak için Ramelteonun hangi melatonin reseptörünü kullandığını bilmek gerekir. Bu çalışma, Bezmialem Vakıf Üniversi-
tesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 12.2011/15
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Pentilentetrazol, Ramelteon, Elektroensefalografi, Antikonvulsan etki
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PS143  
Omentinin Absans Epilepsi Üzerine Olası Koruyucu Ve Tedavi Edici Etkilerinin Araştırılması
Hüsniye Bi̇lge1, Bedri Selim Benek1, Aysel Kükner2, Kenan Gümüştekin1

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bolu

Epilepsi, merkezi sinir sisteminin en yaygın hastalıklarından birisidir. Ethosuximid (ESX), absans epilepsinin semptomatik tedavisinde
kullanılan bir ilaçtır. Omentin adipoz dokunun visseral stroma damar hücrelerinden salgılanan yeni bir adipokindir. Omentinin absans
epilepsi üzerindeki DDD ortalamaları, süreleri üzerine etkinliği araştırılması amaçlanmaktadır. Omentin AMP-activated protein kinase
(AMPK) aktivasyonunu artırmaktadır ve AMPK’ nın GABAB reseptörleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Böylece içeriye doğrultucu K+
kanallarının (GIRK, G protein-coupled Inwarolly-Rectifying Potassium Channel) GABA reseptör aktivasyonunu arttırmaktadır. Fosfori-
lasyon neticesinde reseptörün fonksiyonunda yükselme, Ca++ kanallarının kapatılması ve K+ kanallarının teşvikinin söz konusu oldu-
ğunu ifade etmektedirler. 
Bu çalışma için 250- 350gr WAG/ Rij erkek sıçan ve Wistar Albino erkek sıçan kullanılmıştır. Stereotaksik işlemlerden sonra tüm sı-
çanlar direkt kortikal EEG ölçümüne hazır hale getirildi. Hayvanlar 8 gruba ayrıldı. Wistar Albino grubundaki hayvanlardan Grup A1:
Kontrol, Grup A2: Pentilantetrazo (PTZ), Grup A3: ESX+ PTZ, Grup A4: ESX ve PTZ’ nin Omentin ile kombine uygulanması, Grup A5:
Omentin+ PTZ, Grup A6: PTZ+ Omentin uygulanması sonucu altı gruba ayrıldı (n=8). ESX (125mg/ kg/ 3 gün), Omentin (8 μg/ kg/ 3gün)
and PTZ (40mg/ kg) intraperitonal olarak uygulandı. ESX uygulanan grupta DDD sayısı, ortalama süresi ve latens periyotta azalma gö-
rüldü (p< 0, 05). ESX ve PTZ’ nin Omentin ile kombine uygulandığı grupta latens period değerinde ESX’ in etkinliğini artırdığı görüldü
(p< 0, 05). Grup B1 WAG/Rij hayvanların kontrol grubu kabul edildi ve Grup B2 ise WAG/Rij hayvanlara Omentin uygulandı (n= 8) (p>0,
05).
Sonuç olarak, GABA reseptörü üzerinden AMPK yolağını tetiklediği bilinen Omentinin tek başına etkinliği görülmemiş olmasına rağmen
ESX kombine uygulandığında tedaviyi güçlendirdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Omentin, Absans Epilepsi, WAG/Rij, PTZ

PS144  
Anne yoksunluğunun penisilinle oluşturulan epilepsiye etkisi
Gülçin Günyıldız1, Süleyman Emre Kocacan2, Erdal Ağar2, Hamit Özyürek3, Mehmet Emirzeoğlu4

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sinir Bilim Ana Bilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
3Medikal Park Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Ankara
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Samsun

GİRİŞ VE AMAÇ : Epilepsi, beynin anormal elektriksel aktivitesinden kaynaklanan, tekrarlayan nöbetlerle karakterize nörolojik bir has-
talıktır. Epilepsi tiplerine benzeyen birçok deneysel epilepsi modeli oluşturulmuştur. Penisilin ile oluşturulan epileptiform aktivite yay-
gın olarak kullanılan fokal epilepsi modellerinden birisidir. Anne yoksunluğu, anne ilgisinden yoksun kalma sonucunda, yavrunun beyin
aktivitesinde geri dönüşümsüz ve şiddetli etkilerin olması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda kısa süreli anne
yoksunluğunun, penisilinle oluşturulan epileptiform aktivite üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 2 aylık toplam 20 erkek Wistar yavru sıçan kullanıldı. İlk grup(stres grubu)( n=10) annelerinden ayrılan
yavru sıçanlar. İkinci grup (kontrol grubu) (n=10) annelerinden ayrılmayan yavru sıçanlar. Hayvanların üretan anestezi altında (1.25 g/kg)
kafatasının sol serebral korteksi kraniotomi ile açıldı ve sol somatomotor korteksleri üzerine gümüş top elektrotlar yerleştirilerek elek-
trokortikogram (ECoG) kayıtları alınmak üzere veri kazanım ünitesine bağlandı. Epileptiform aktivite, 500 IU penisilin G’nin sol kortekse
mikroenjeksiyonu ile sağlandı.
BULGULAR: Anne yoksunluğu, penisilinle oluşturulan epileptiform aktivitenin frekans ve amlitüd ortalamalarında herhangi bir deği-
şikliğe neden olmadı (p>0.05). Penisilin enjeksiyonundan sonra 45. ve 50. dakikalar arası spike frekans ve amplitüd ortalamaları kont-
rol ve stres grubunda sırasıyla 39.52 ± 5.23, 38.36 ± 6.90 spike sayısı/dakika ± standart hata, 711.75 ± 88.28, 663.76 ± 75.10 spike
amplitudü mikrovolt (µV)/dakika ± standart hata olarak bulundu.
SONUÇ: Anneden ayrılma stresi, penisilin ile oluşturulan epileptik aktivite üzerine etki göstermedi. Bu sonucun biyokimyasal analizler
ile desteklenmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: Anne yoksunluğu, Epilepsi, Sıçan
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PS145 
Quercetin sıçanlarda penisilinle oluşturulan epileptiform aktiviteyi azalttı
Burhanettin Baysal1, Durmuş Uçar2, Faruk Bağırıcı1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Tokat

GİRİŞ-AMAÇ: Epilepsi; nöronların senkronize, anormal elektriksel aktivitelerinden kaynaklanan yaygın bir hastalıktır. Quercetin; çayda,
kırmızı şarapta, sebze ve meyvelerde bulunan bir flavinoiddir ve günlük diyetle sıklıkla tüketilir. Quercetin-epilepsi ilişkisini araştıran
çalışmalar arasında, quercetin’in hem antikonvulsan etkili olduğunu gösteren hem de prokonvulsan etki gösterdiğini bildiren yayınlar
mevcuttur. Şimdiye kadar olan çalışmalar, davranış modellerinde gözleme dayalı olarak yapılmış araştırmalardır. Sunulan çalışmanın
amacı; elektrofizyolojik yöntem kullanarak, sıçanlarda penisilin ile oluşturulan epileptiform aktiviteye quercetin’in etkisini araştır-
maktır. 
YÖNTEMLER: Deneylerde kullanılan 180-240 gramlık 30 adet albino Wistar dişi sıçan, beş gruba ayrıldı (n=6): Kontrol grubu (penisilin
G), çözücü grubu (penisilin G + dimetil sülfoksit (DMSO)), quercetin 5, 20 ve 50 mg/kg grupları (penisilin G + quercetin 5, 20 ve 50
mg/kg, sırayla). Üretan (1.25 g/kg, intraperitoneal (i.p.)) anestezisi altındaki sıçanlar stereotaksik alete sabitlendi. Kafatasında açılan
üç delikten ikisine yerleştirilen kayıt elektrotları, elektrokortikogram (ECoG) kaydı için PowerLab veri kazanım sistemine bağlandı.
Üçüncü delikten intrakortikal penisilin G (500 IU, 2.5 μl) verilerek epileptik aktivite oluşturuldu. Quercetin (ve DMSO (0.4 ml/kg)), pe-
nisilin enjeksiyonundan 30 dakika sonra i.p. olarak verildi. Quercetin enjeksiyonunu takiben 180 dakika boyunca ECoG kaydı alındı. Elde
edilen verilerin analizi, One-Way Anova Post-Hoc Tukey testi ile yapıldı.
BULGULAR: 5 mg/kg dozunda quercetin, kontrol grubuna göre epileptiform aktivitenin spike frekansını 100. dakikadan kayıt sonuna
kadar istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttı (p<0.001), fakat spike amplitüdünde anlamlı bir değişikliğe neden olmadı. Querce-
tin’in 20 ve 50 mg/kg dozları ise hem frekans hem de amplitüd açısından anlamlı bir değişikliğe yol açmadı. Kontrol grubu ile çözücü
grubu arasında frekans ve amplitüd bakımından anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edildi. 
SONUÇ: Daha önce yapılan çalışmalarda, quercetin’in epilepsi üzerine etkileri ile ilgili farklı sonuçlar bildirilmiştir. Sunulan çalışmada
ECoG kaydı yapılarak, 5 mg/kg (i.p.) quercetin’in sıçanlarda penisilin modeli deneysel epilepside epileptiform aktiviteyi azalttığı tespit
edildi. Quercetin’in bu etkisinin mekanizmasını(larını) ortaya çıkarmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Quercetin, flavinoid, epilepsi, penisilin, sıçan

PS146  
Penisilin ile Oluşturulan Epilepside Kafeik Asit Fenetil Esterin Etkisi
Ramazan Kozan1, Mukaddes Pala2, Hayrullah Köse1, Enes Akyüz3

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Yapısal ya da fonksiyonel değişiklikler gibi farklı nedenlerden dolayı beyinin eksitatör ve inhibitör dengesinin bozulması epi-
leptiform aktivitelere neden olur. Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE) yapıca flavonoidlere benzeyen bal arısı propolisinin aktif bir bileşe-
nidir. Antioksidan, anti-inflamatuar, antiproliferatif, sitostatik ve daha da önemlisi antineoplastik özellikleri bulunmaktadır. Ancak,
literatürde CAPE’nin epilepsi üzerine olan etkisi çok sınırlıdır. Bundan dolayı, bu çalışmada penisilin modeli deneysel epilepside CAPE’nin
etkileri hem elektrofizyolojik hem de biyokimyasal olarak araştırıldı.
YÖNTEM: Çalışmada Wistar albino erkek sıçanlar kullanıldı. Kontrol (sham), Penisilin, Penisilin+CAPE 5 mg/kg, Penisilin+CAPE 10 mg/kg
ve Penisilin+DMSO grupları olmak üzere beş grup oluşturuldu. Sıçanların beyin aktivitesini kaydetmek için elektrokortikografi (ECoG)
kullanıldı. İntrakortikal olarak penisilin G (500 IU/2μl) injeksiyonuyla epileptik aktivite oluşturuldu ve 30 dk sonra CAPE dozları intra-
peritoneal yoldan verildi. ECoG kayıtlarından 24 saat sonra sıçanlar dekapite edildi. Homojenize beyin dokusundan nitrik oksit (NO),
malondialdehit (MDA) seviyeleri ile superoksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx-1) aktiviteleri; serumdan da Protein S-100B,
Nöron Spesifik Enolaz (NSE), Nöropeptid Y ve kalsinörin parametreleri çalışıldı.
BULGULAR: Penisilin G injeksiyonu sonrası 2-4 dk içinde tüm hayvanların ECoG kayıtlarında epileptiform aktivite oluştu. CAPE, penisi-
lin ile oluşturulan epileptik aktivitenin spike ve amplitüdün de değişikliğe neden olmadı (P>0.05). Ancak, serumda Protein S-100B se-
viyeleri penisilin+CAPE 10 mg/kg grubunda penisilin grubuna göre; NPY seviyeleri de penisilin+DMSO grubunda sham grubuna göre
daha yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca, GPx-1 aktivitesi de penisilin ve penisilin+CAPE 5 mg/kg dozunda sham grubuna göre daha yük-
sek bulundu (p<0.05).
SONUÇ: CAPE’nin penisilin modeli epilepside elektrofizyolojik olarak belirgin bir antikonvulsant etkisi bulunamadı. Ancak, beyin ve
kanda çeşitli biyokimyasal parametler üzerinde anlamlı değişikliğe neden oldu. Bu çalışma ile CAPE’nin epileptik aktivite üzerine etkisi
ilk defa elektrofizyolojik ve biyokimyasal verilerle gösterilmiş oldu.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, CAPE, ECoG, antikonvulsant etki
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PS147  
Genetik Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlardaki Diken Dalga Deşarjlarına β-Karoten’in Etkisi
Gamze Derelioğlu1, Züleyha Ölgen1, Ahmet Şevki Taşkıran2, Ercan Özdemir2, Sefa Gültürk2, Gökhan Arslan2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ-AMAÇ: Sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan β-Karoten, A vitamininin kaynağını oluşturur. β-Karoten iyi bir antioksidan
ve serbest radikal temizleyicisidir. Bu çalışmanın amacı, diyet takviyesi olarak da kullanılan β-Karoten’in absans nöbetleri üzerine et-
kisini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Spontan nöbet aktivitesine sahip olan 6 aylık WAG/Rij erkek sıçanlar rastgele 5 gruba ayrıldı (n=30). EEG kaydı için elek-
trot takıldıktan bir hafta sonra Powerlab veri kazanım ünitesine bağlanan hayvanlarda spontan nöbet aktiviteleri gözlendi. Üç saatlik
EEG kaydından sonra kontrol grubuna β-Karotenin çözücüsü soya yağı, diğer gruplara ise 25, 50, 100 ve 200 mg/kg β-Karoten intra-
peritoneal (i.p.) olarak uygulandı. İlaç uygulamasından 15 dakika sonra EEG kaydı tekrar başlatıldı ve üç saatlik bir kayıt daha elde
edildi. İlaç sonrası elde edilen nöbet aktiviteleri, ilaç öncesi nöbet aktiviteleri ile karşılaştırılarak analiz edildi. 
BULGULAR: Tüm gruplarda ilaç öncesi 3 saat boyunca toplam nöbet sayısı 95±12 olarak bulundu. Yüzde değişim alınarak kontrol gru-
buna göre yapılan istatistiksel analizlerde, 25 mg/kg dozunda uygulanan β-Karoten hiçbir parametrede değişiklik oluşturmadı (p>0.05).
50 (p<0.05), 100 (p<0.001) ve 200 mg/kg (p<0.001) dozlarında uygulanan β-Karoten ise nöbetlerin sayısını, nöbetlerin süresini ve top-
lam spike sayısını doz bağımlı olarak artırdı. Diğer taraftan, 200 mg/kg β-Karoten uygulanan sıçanlardan 2 tanesinde jeneralize nö-
betler gözlendi.
SONUÇ: Yapılan çalışmalar, β-Karoten’in reaktif oksijen radikallerini azalttığını ve nitrik oksit sentezini engellediğini göstermektedir. Ben-
zer olarak, Wag/Rij Sıçanlara nitrik oksit sentezini engelleyen L-name uygulandığında da absans nöbetlerinin arttığı görülmüştür. Bun-
dan sonraki aşamada, absans epilepside β-Karotenin nitrik oksit yolağındaki rolü araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: WAG/Rij sıçan, Diken Dalga Deşarjları, β-Karoten

PS148  
Mogolistan Gerbillerinde Çörek Otu (Nigella Sativa) Ekstraktının ve Kronik Egzersiz Uygulanmasının Penisilin Modeli Deneysel 
Epilepsi Üzerine Etkileri
Ayhan Çeti̇nkaya1, Şerif Demir1, Hayri̇ye Orallar2, Yıldırım Kayacan3, Serkan Çakır2, Arzu Yıldırım4, Ersin Beyazçiçek1

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu,Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Bolu,Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bolu,Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; gerbillerde uygulanan Çörek Otu (Nigella sativa) ekstraktı ile koşu bandı egzersizinin penisilin G ile
oluşturulmuş epilepsi modeli üzerine etkilerinin elektrofizyolojik olarak araştırmaktır. 
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 2-4 aylık erkek Moğolistan gerbili kullanıldı. Hayvanlar; kontrol (penisilin), kontrol (egzersiz), çörek otu ve
çörek otu + egzersiz grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Egzersiz gruplarına iki ay süre ile haftada beş gün koşu bandı egzersizi yaptı-
rıldı. Çörek otu gruplarına iki ay süre ile haftada 5 gün gavaj yolu ile 0,5 mg/kg dozda çörek otu özütü uygulandı. İki aylık egzersiz ve
gavaj uygulamasından sonra epileptiform aktivite intrakortikal penisilin (500 IU) uygulanmasıyla oluşturuldu. Powerlab sistemi ile her
hayvandan 120 dakikalık elektrokortikografi (ECoG) kayıtları alındı ve analizi yapıldı. İlk epileptiform aktivitenin başlama latensi, epi-
leptiform aktivitenin diken dalga sıklığı ve genliği verileri Mann-Whitney U testi ile istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Latents değerlerine bakıldığında çörek otu + egzersiz grubu diğer gruplara göre ilk epileptiform aktivite başlama zamanını
uzatmıştır (p<0,05). Kayıtlar 5 ‘er dakikalık zaman periyotlarına ayrıldığında,nöbet başlangıcından 13. periyoda kadar çörek otu + eg-
zersiz diken dalga sıklığını azaltmıştır (p<0,05). Genlik değerlerine bakıldığında 6. periyota kadar egzersiz grubu ortalama genlik değerleri
yüksekti, ancak çörek otu+egzersiz grubundaki değerler en düşüktür (p<0,05). 6. Periyottan sonra gruplar arasında anlamlı bir farklı-
lık gözlemlenmedi.
SONUÇ: Çörek otu ve egzersizin birlikte uygulanmasının ilk epileptiform aktivitenin başlama zamanını geciktirdiği, epileptiform aktivi-
tenin diken dalga sıklığını ve genliğini azalttığı gösterilmiştir. Bu durum epilepsili hastaların çörek otu tüketimi ile birlikte egzersiz yap-
maları yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Çörek Otu ve egzersiz uygulamalarının ilk epileptiform aktivitenin başlama zamanını
geciktirdiği, ancak çörek otu+egzersiz kombinasyonunun daha fazla etkili olduğu görülmektedir. Diken dalga sıklığı üzerinde ise çörek
otu ve egzersiz uygulamaları tek başına etkili değilken birlikte uygulandığında diken dalga sayısını kontrol grubuna göre anlamlı ola-
rak azaltmıştır. Gerbilllerde çörek otu+egzersiz uygulaması hem nöbeti geciktirmiş hem de diken dalga sayısını azaltmıştır.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Mogolistan gerbili, Çörek Otu (Nigella sativa),ECoG
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PS149  
Sıçanlarda intraserebroventriküler olarak uygulanan Exendin 4’ün anksiyete, epileptik nöbetler ve bellek üzerine etkileri
Cansu Kızıltaş1, Elif Akaydın1, Alphan Şekuri1, Nilüfer Yenidünya1, Zoubida Hadid1, Güldal Süyen2

1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencisi
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ: Exendin-4, glukoz regülasyonunda önemli etkileri olan uzun etkili bir glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) agonistidir. GLP-1 ve GLP-
1 reseptörleri merkezi sinir sisteminde yaygın olarak bulunmakta ve GLP-1’in çeşitli beyin fonksiyonlarında rolü olabileceği düşünül-
mektedir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sıçanlarda intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak uygulanan Exendin-4’ün anksiyete, epileptik
nöbetler ve bellek üzerine etkilerini incelemektir. YÖNTEM: Sıçanların kafatasına isofloran anestezisi altında kalıcı i.c.v. kanüller yer-
leştirildi. Exendin-4 (0.3- 1 nmol/5µl; i.c.v.) ya da salin enjeksiyonundan 30 dakika sonra sıçanların bir grubuna (n= 21) Yükseltilmiş Artı
Labirent testi uygulanarak açık ve kapalı kolda kalma süreleri ölçüldü. Daha sonra bu sıçanlarda pilokarpin (400mg/kg; i.p. ) ile epileptik
nöbet indüksiyonu yapıldı ve nöbete girme latansları kaydedildi. Diğer gruba ise (n=21) Morris Su Tankında gizli platform ile 4 günlük
öğrenme sürecini takiben 5. gün platform çıkarılarak yapılan bellek testinden 30 dakika önce Exendin-4 (0.3-1 nmol/5µl; i.c.v.) veya
salin (5µl; i.c.v. ) uygulandı. Hedef kadranda geçirilen süre, platformun üzerinden geçiş sayısı ve yüzülen mesafe bellek parametreleri
olarak değerlendirildi. BULGULAR: Pilokarpin enjeksiyonundan önce uygulanan Exendin-4’ün (0.3- 1 nmol/5µl; i.c.v.) status epilepti-
kus latansına anlamlı bir etkisi olmadı. Benzer şekilde, bellek testi öncesinde uygulanan her iki doz Exendin-4 de hedef kadranda ge-
çirilen süre, platformun üzerinden geçiş sayısı ve yüzülen mesafe parametrelerinde salin grubuna göre anlamlı bir fark oluşturmadı.
Yükseltilmiş Artı Labirent testinde Exendin-4 (1 nmol/5µl; i.c.v.) kapalı kolda kalma süresini anlamlı olarak azalttı (p<0,05) ve açık kolda
kalma süresini anlamlı olarak artırdı (p<0,01). SONUÇ: Santral yolla uygulanan Exendin-4’ün kullanılan dozlarda epileptik nöbetler ve
bellek üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı, buna karşılık doza bağımlı anksiyolitik bir etki gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Exendin-4, anksiyete, epilepsi, bellek, sıçan

PS150  
Sıçanlarda epigalokateşin galat’ın penisilin ile oluşturulmuş epileptiform aktivite üzerine etkisi
Seyit Ankaralı1, Recep Özcan1, Ersin Beyazçiçek1, Handan Ankaralı2

1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yeşil çayın içindeki majör bileşenlerden biri olan epigalokateşin galat’ın (EGCG) sıçanlarda epilepsi üze-
rine etkisini penisilinle oluşturulmuş deneysel epilepsi modeliyle araştırmaktır.
YÖNTEM: Bu çalışmada 48 yetişkin erkek Wistar sıçan kullanıldı. Sıçanlar; kontrol (penisilin) grubu, sadece 100 mg/kg EGCG grubu,
nöbet öncesi 50 ve 100 mg/kg EGCG verilen gruplar, nöbet esnasında 50 ve 100 mg/kg EGCG verilen gruplar olmak üzere 6 gruba ay-
rıldı. Sıçanlar üretanla anestezi yapıldı. Sol korteks üzerindeki kemik çıkartıldıktan sonra somatomotor alana elektrotlar yerleştirildi ve
elektrokortikografi (ECoG) kaydı alındı. Beşer dakikalık bazal aktivite kaydı alındıktan sonra, nöbet öncesi gruplara 50 ve 100 mg/kg
EGCG verildi. 30 dakika sonra intrakortikal penisilin (500 IU) uygulandı. Nöbet esnasında verilen gruplarda ise beşer dakikalık bazal ak-
tivite kaydı alındıktan sonra intrakortikal penisilin (500 IU) verildi. 30 dakika sonra 50 ve 100 mg/kg EGCG uygulandı. İlk epileptiform
aktivitenin başlama latensi, epileptiform aktivitenin diken-dalga sıklığı ve epileptiform aktivitenin diken-dalga genliği verileri istatistiksel
olarak analiz edildi.
BULGULAR: Sadece EGCG verilen kontrol grubunda herhangi bir epileptiform aktiviteye rastlanmadı. Kontrol ve EGCG grupları arasında
ilk epileptik nöbetin başlama zamanı ortanca değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Nöbet öncesi
EGCG uygulanan grupta genlik bulgularındaki 11-30. dakikalar arasındaki zaman periyotları hariç ve nöbet esnasında EGCG uygulanan
gruplar arasında epileptiform aktivitenin diken-dalga sıklığı ve diken-dalga genliği ortancaları arasında anlamlı farklılık belirlenmedi
(p>0,05). 
SONUÇLAR: Bu çalışmada, 50 ve 100 mg/kg epigallokateşin gallatın penisilin ile oluşturulmuş epilepsi modelinde latens, epileptiform
aktivitenin diken dalga sıklığı ve genliği üzerinde anlamlı derecede etkili olmadığı elektrofizyolojik yöntemlerle gösterilmiştir.
Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: DÜBAP-
2013.04.01.184
Anahtar Kelimeler: Epigalokateşin galat, Epileptiform Aktivite, Yeşil Çay, Kateşin, Antioksidan
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PS151  
Sıçanlarda ATP-bağımlı potasyum kanal agonist ve antagonistlerinin penisilin ile oluşturulmuş epilepsi üzerine etkileri
Ersin Beyazçiçek1, Yıldız Acar1, Recep Özmerdivenli1, Şerif Demir1, Seyit Ankaralı1, Özge Beyazçiçek1, Handan Ankaralı2

1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Fizyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Bioistatistik Anabilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, çeşitli deneysel epilepsi modellerinde KATP kanal agonist (pinasidil) ve antogonistlerinin (glibenklamid)
penisilinle oluşturulan deneysel epilepsi modeli üzerine akut etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM: Bu çalışmada 32 adet erkek Wistar sıçan kullanıldı. Sıçanlar, kontrol, çözücü (dimetilsülfoksit), 0.01 mg/kg pinasidil ve 1.0
mg/kg glibenklamid olarak dört gruba ayrıldı. Sıçanlar üretanla anesteziye alındı. Sol korteks üzerindeki kemik uzaklaştırılıp bu alana
elektrotlar yerleştirilerek elektrokortikografik (ECoG) kayıt alındı. Epileptiform aktivite intrakortikal penisilin (500 IU) uygulanmasıyla
oluşturuldu. Penisilin uygulamasının 30. dakikasında tüm maddeler (salin, DMSO, pinasidil ve glibenklamid) intraperitoneal olarak uy-
gulandı. Kayıtlardan elde edilen elektrokortikografik (ECoG) veriler yazılım programı ile analiz edildi. Epileptiform aktivitenin diken
dalga sıklığı ve diken dalga genliği istatistiksel olarak analiz edildi. 
BULGULAR: Pinasidil grubuna ait 120 dakikalık ECoG kayıtları incelendiğinde, 0,01 mg/kg pinasidilinin epileptiform aktivite diken-dalga
sıklığı ortalama değerleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0,05), fakat diken dalga genliği üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı gözlemlendi (p>0,05). Benzer şekilde KATP kanal blokeri olan glibenklamid ise hem diken dalga sıklığı ortalama de-
ğerleri hem de diken dalga genliği ortalama değerleri üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığını bulundu (p>0,05). 
SONUÇ: Yapılan çalışmada pinasidil uygulamasının sıçanlarda penisilinle oluşturulmuş deneysel epilepsi modeli üzerinde antiepileptik
etkiye sahip olduğu gösterildi. Pinasidil gelecekte potansiyel bir antiepileptik ilaç olabilir.
Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: DÜBAP-
2012.04.HD.070.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Pinasidil, Glibenklamid, KATP Kanalları, Penisilin

PS152  
Sıçanlarda (R)-(-) ve (S)-(+) karvonun penisilin ile oluşturulmuş epileptiform aktivite üzerine etkisi
Özge Beyazçiçek1, Sümeyye Taka1, Şerif Demir1, Ersin Beyazçiçek1, Şeymanur Yılmaz Taşçı1, Anzel Bahadır2, Handan Ankaralı3

1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyozfizik Anabilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, (R)-(-) ve (S)-(+) karvonun sıçanlarda penisilinle oluşturulmuş deneysel epilepsi modeli üzerine akut et-
kisini elektrofizyolojik olarak araştırmaktır.
YÖNTEM: Bu çalışmada 91 yetişkin erkek Wistar sıçan kullanıldı. Sıçanlar sham, çözücü, sadece (R)-(-) ve sadece (S)-(+) karvon grubu,
kontrol (penisilin), nöbet öncesi ve nöbet esnası 100 mg/kg ve 200 mg/kg intraperitoneal (R)-(-) ve (S)-(+) karvon grupları olmak üzere
13 farklı gruba ayrıldı. Penisilin dışındaki maddeler intraperitoneal olarak uygulandı. Sıçanlara, intraperitoneal olarak 1,25 g/kg üretan
ile anestezi yapıldı. Sol korteks üzerindeki kemik çıkartıldıktan sonra somatomotor alana elektrotlar yerleştirildi ve elektrokortikografi
(ECoG) kaydı alındı. Tüm gruplarda beşer dakikalık bazal aktivite kaydı alındıktan, sonra nöbet öncesi gruplara (R)-(-) ve (S)-(+) karvon
verildi. 30 dakika sonra intrakortikal olarak penisilin (500 IU) uygulandı. Nöbet esnası gruplarda ise (R)-(-) ve (S)-(+) karvon uygulan-
madan önce intrakortikal olarak penisilin (500 IU) verildi. İlk epileptiform aktivitenin başlama latensi, epileptiform aktivitenin diken
dalga sıklığı ve genliği verileri istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Sadece madde uygulanan gruplarda, sham ve çözücü gruplarında herhangi bir epileptiform aktiviteye rastlanılmadı. Nöbet
öncesi 100 mg/kg (S)-(+) grubunun ilk epileptik nöbetin başlama latensi ortancası kontrol, nöbet öncesi 100 ve 200 mg/kg (R)-(-) grup-
larının ortancalarından anlamlı derecede daha düşük bulundu (p=0,008). Gruplar arasında 0-120 dakikalarında ölçülen epileptiform ak-
tivitenin diken dalga sıklığı ve diken dalga genliği ortancaları bazı zaman periyotları hariç gruplar arasında anlamlı farklılık belirlenmedi
(p>0,05). 
SONUÇLAR: Bu çalışmada (R)-(-) ve (S)-(+) karvonun penisilin ile oluşturulmuş epilepsi modelinde diken dalga sıklığı ve genliği üze-
rinde etkili olmadığı görülmüştür.
Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: DÜBAP-
2013.04.01.167
Anahtar Kelimeler: (R)-(-) ve (S)-(+) Karvon, Epileptiform aktivite, Penisilin, Elektrokortikografi
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PS153  
Pensilinle oluşturulan deneysel epileptiform aktivite üzerine apelin-13’ün gösterdiği prokonvulsan etkide 
kanabinoid cb1 reseptörünün rolü
Fatma Banu Şen, Durmuş Uçar, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilm Dalı, Samsun

GİRİŞ-AMAÇ: Epilepsi; bir grup nöronun aniden başlayan, geçici, anormal elektriksel deşarjları sonucu ortaya çıkan nörolojik bir has-
talıktır. Epilepsi oluşumunda nöropeptidler, reseptörler ve nörotransmitterler gibi birçok sistem rol almaktadır. Epileptik nöbetlerin dü-
zenlenmesinde kanabinoidlerin CB1 reseptörleri üzerinden oluşturdukları etkileriyle ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bir
nöropeptid olan apelin-13’ün prokonvulsan etkiye sahip olduğu laboratuvarımızda gösterilmiştir. Sunulan çalışmayla penisilin modeli
deneysel epilepside kanabinoid CB1 reseptör agonist ve antagonistinin apelin-13 ile olan ilişkisi araştırıldı. 
YÖNTEM: Çalışmamızda, 36 adet Albino Wistar cinsi erkek sıçan (180 – 270 gr.) 6 eşit gruba ayrıldı. Gruplar: 1- Kontrol, 2- Apelin-13
(15 µg/2µl, i.s.v.), 3- ACEA (7,5 µg/1 µl, i.s.v), 4- Etkisiz doz AM-251 (0,125 µg/1 µl, i.s.v.), 5- Etkin doz ACEA (7,5 µg, i.s.v.)+ Etkin doz
Apelin (15 µg, i.s.v.), 6- Etkisiz doz AM-251 (0,125 µg, i.s.v.)+ Etkisiz doz Apelin (5 µg, i.s.v.) + Etkin doz ACEA (7,5 µg, i.s.v.). Sıçanlar
1,25 gr/kg üretan (i.p.) ile anesteziye alındıktan sonra stereotaksik cihaza yerleştirildi. 500 IU Penisilin-G (i.k.) ile epileptiform aktivite
oluşturduktan 30 dakika sonra ilk madde, onar dakika aralıklarla da ikinci ve üçüncü maddeler uygulandı. İstatistiksel analizlerde Tukey
testi kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Etkin doz apelin-13, 20. dakikadan itibaren epileptiform aktivitenin frekansını artırdı. Etkin doz ACEA 50. dakikadan itiba-
ren epileptiform aktivitenin frekansını azalttı. Her iki maddenin birlikte verilmesi 40. dakikadan itibaren epileptiform aktivitenin fre-
kansını anlamlı ölçüde azalttı. Apelin-13 ve AM-251’in etkisiz dozu ile ACEA’nın etkin dozunun birlikte verilmesinde ise etkin doz
ACEA’nın etkisi görülerek 50. dakikadan itibaren epileptiform aktivitenin frekansında azalma görüldü. 
SONUÇ: ACEA ve apelin-13 grubunda görülen antikonvulsan etkinin ACEA’nın (apelin-13’ün prokovulsan etkisini oluşturan) hücre içine
net Ca+2 girişini bloklayarak gösterdiğini düşündürmektedir. Etkisiz doz AM-251 ve apelin-13’ün sinerjik etki oluşturmaması ve etkin
doz ACEA uygulanmasının antikonvulsan etki göstermesi kanabinoid sistem ile apelin-13’ün farklı yolakları kullandığına işaret etmek-
tedir.
Anahtar Kelimeler: AM-251, ACEA, Apelin-13, Epilepsi, Penisilin

PS154  
Yaşlı WAG/Rij sıçanlarda teofilin ethylenediaminin nöbetlere olan etkisi
Hatice Aygün1, Gökhan Arslan2, Oytun Erbaş1, Mustafa Ayyıldız3, Erdal Agar3

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Üç aydan sonra absans benzeri nöbet geçirdikleri bilinen genetik olarak epileptik olan WAG/Rij sıçanlarda, yaşla birlikte nöbet
aktivitesinin arttığı bilinmektedir. Nonkonvulsif deneysel epilepsi modellerinde, adenozin reseptör antagonistlerinin santral sinir sis-
temindeki inhibisyonu ortadan kaldırarak antikonvulsan etki gösterdiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmasına rağmen, nonkonvul-
sif deneysel epilepsi modeli olan WAG/Rij sıçanlarda yaşlanmayla birlikte artan nöbet aktivitesinde adenozin reseptör antagonistlerinin
etkisi bilinmemektedir. Bu amaçla adenozin reseptör antagonisti, teofilin ethylenediaminin sistemik uygulanmasının yaşlı absans epi-
leptik sıçanlarda nöbet aktivitesi üzerine olan etkisini araştırdık.
YÖNTEM: Her grupta18 aylık 7 sıçan olmak üzere toplam 28 adet WAG/Rij sıçan kullanıldı. Elektrokortikogram (ECoG) kaydı alabilmek
için ketamin (30 mg/kg, i.p.) ksilazin (5 mg/kg, i.p.) anestezisi altındaki hayvanlara tripolar elektrot yerleştrildi. İyileşme periyodunu ta-
kiben her sabah 09:00’da 2 saat bazal ECoG kayıtları alındı ve daha sonra deney gruplarına sırasıyla serum fizyolojik (Grup I: 1
ml/i.p),teofilin ethylenediamine (Grup II: 12.5 mg/kg/i.p; Grup III: 25 mg/kg/i.p, Grup IV: 50 mg/kg/i.p) enjeksiyonları yapıldı. Enjeksi-
yon sonrasında tekrar 2 saatlik ECoG kayıtları alındı. Kayıtların sonunda,2 saatlik diken dalga deşarjları (DDD) sayısı, süresi, amplitüdü
hesaplandı.
BULGULAR: Teofilin ethylenediamine her üç gruptada toplam DDD sayısını, süresini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalt-
tığı(p<0.05) görüldü. Ancak uygulanan tüm dozlarda amplitüdde bir değişiklik görülmedi (p >0.05).
SONUÇ: Nonkonvulsif epilepsi türü olan absans epilepside beyinde inhibitör sistemin aktive olması nöbet oluşumuna neden olmakta-
dır. Adenozin reseptör antagonisti olan teofilinin beyinde inhibitör sistemin aktivitesini baskılayarak antiepileptik etki gösterdiğini dü-
şünmekteyiz. Ancak kesin mekanizmanın ortaya konulabilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Absans epilepsi, WAG/Rij sıçan, DDD, teofilin
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PS155 
Cinsiyet farkının N170 lateralizasyonu üzerine etkisi
Nigar Taşdemiroğlu1, Ethem Gelir1, Suha Yağcıoğlu2

1Hacettepe Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmadaki amaç, supraliminal kızgın ifadeli insan yüzü görsellerine karşı oluşan N170 lateralizasyonunun cinsiyete göre araş-
tırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 18 kadın (19 ± 3,5 yıl), 12 erkek (20 ± 3,5 yıl) olmak üzere 30 birey katılmıştır. Face Gen Modeler 3.5.3 Suite
programı ile grafiksel olarak nötr ifadeli (duygusal ifade taşımayan) dört insan yüzü görseli hazırlanmıştır. Bu nötr resimlerin bir tane-
sine de Face Gen Modeler ile kızgın yüz ifadesi eklenerek “prob” oluşturulmuştur. Oddball paradigmasına uygun olarak % 70 oranında
nötr, % 30 oranında “prob” yüz uyaranları randomize olarak gösterilmiştir. “Prob” görsel, supraliminal olarak 500 ms süresince ekrana
yansıtılmıştır. Görüntüler gösterilirken olaya ilişkin potansiyel (OİP) cevapları da eşzamanlı olarak kaydedilmiştir. Supraliminal prob uya-
ranların farklı cinsiyetteki bireylerde temporal kortikal lateralizasyonu etkileyip etkilemediği N170 amplitüdleri kaydedilerek karşılaş-
tırılmıştır. Amigdalanın cinsiyete göre aktivitesindeki farklılıktan dolayı T5 ve T6 elektrodlarında N170 amplitüdlerini kıyaslanmıştır. 
BULGULAR: Mat Lab ile yapılan analizlerde, T5 ve T6 elektrotlarında µV cinsinden tespit edilen N170 bileşenleri karşılaştırılmıştır. N170
amplitüdleri karşılaştırılırken kadınlarda Student’s t testi erkeklerde ve cinsiyetler arasında Mann-Whitney U kullanılmıştır. Kadınların
supraliminal prob uyaranlardaki N170 amplitüdleri erkeklere göre kıyaslandığında kadınlarda daha büyük amplitüdlü elde edilmiştir.
Aynı şekilde kadınların ve erkeklerin supraliminal prob uyaran sırasındaki T6 ve T5 elektrodlarındaki N170 değerleri kıyaslandığında iki
elektrod arasında anlamlı bir fark elde edilmemiştir.
SONUÇ: Literatürle uyumlu olarak supraliminal uyaranların N170 kayıtları, kadınlarda daha yüksek elde edilmiştir. N170 aktivitesinin
cinsiyete bağlı farklı lateralizasyonunu gösteren birçok literatür çalışması olmasına rağmen kesin bir bilişsel nörobilim bilgisi yoktur.
Cinsiyet farkı ve N170 üzerine daha fazla çalışma yapılmasının cinsiyetin duygulanım üzerine etkisini anlamak için faydalı olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Subliminal, Supraliminal, N170, Yüz tanıma

PS156  
Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Sıçanlarda CDP-kolin Tedavisinin Öğrenme ve Bellek Parametreleri Üzerine Etkisi
Ayşen Çakır1, Büşra Öcalan1, Cansu Sevinç2, Mehmet Cansev2, Güldal Süyen3, Nevzat Kahveci1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Bursa
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızın amacı REM (Hızlı Göz Hareketleri) uyku yoksunluğu oluşturulan sıçanlarda farklı dozlarda sitidin difosfokolin (CDP-
kolin) uygulanmasının öğrenme ve bellek parametrelerine etkisini incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı (2014-01/04) alınarak gerçekleştiril-
miştir. Wistar erkek sıçanlar(n=36; 200-300 g) aşağıdaki 6 gruba ayrılmıştır: 
Grup 1:Uyku yoksunluğu (UY) oluşturularak salin tedavisi verilenler (UY+Salin), 
Grup 2:UY oluşturularak 100µmol/kg CDP-kolin tedavisi verilenler (UY+C100),
Grup 3: UY oluşturularak 300µmol/kg CDP-kolin tedavisi verilenler (UY+C300),
Grup 4: UY oluşturularak 600µmol/kg CDP-kolin tedavisi verilenler (UY+C600),
Grup 5: UY oluşturulmayan ve salin tedavisi verilen kontrol kafes (KK) grubu (KK+salin)
Grup 6:UY oluşturulmayan ve 300µmol/kg CDP-kolin tedavisi verilen kontrol kafes (KK) grubu (KK+C300)
Uyku yoksunluğu “Flower Pot” tekniği kullanılarak hayvanların 4 gün boyunca 6.5 cm çapında bir platform üzerinde bırakılması sure-
tiyle oluşturulmuştur. Tedaviler 4 gün boyunca günde 2 kez, 5. gün ise 1 kez olmak üzere intraperitoneal yolla uygulanmıştır. Morris
su tankı deneyleri her enjeksiyondan 30 dk sonra başlatılmıştır. İlk 4 gün günde 2 kez eğitim fazına tabi tutularak gizli platformu bulma
süreleri ölçülen sıçanlar 5. gün probe fazında platformun daha önce bulunduğu kadranda geçirdikleri süre bakımından test edilmiştir.
Davranış deneyleri ardından hayvanlar dekapite edilmiş ve hipokampus bölgelerinden elde edilen homojenatlarda Western-blot yön-
temiyle p-CREB (Fosforile siklik AMP yanıt elemanı bağımlı protein) ve CaMKII (Kalsiyum kalmodulin bağımlı kinaz II) proteinlerinin
analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: Tüm gruplarda 4 eğitim günü boyunca platformu bulma sürelerinde ilk güne göre anlamlı bir azalma saptanmıştır. Probe
fazında ise uyku yoksunluğu oluşturulan gruptaki (UY+Salin) sıçanların hedef kadranda daha az süre geçirdiği gözlenmiştir. Hipokam-
pal CaMKII ve pCREB protein miktarları UY+Salin grubunda azalırken uyku yoksunluğu oluşturulup 600 μmol/kg CDP-kolin (UY+C600)
tedavisi alan grupta anlamlı olarak artmıştır. 
SONUÇ: Elde edilen bulgular 600 µmol/kg dozunda uygulanan CDP-kolin tedavisinin uyku yoksunluğunun oluşturduğu bellek perfor-
mansındaki bozulmayı azaltabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bellek, CDP-kolin, öğrenme, uyku yoksunluğu
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PS157 
REM uyku yoksunluğu ile oluşan ağrı davranışında kannabinoid reseptörlerinin rolü
Makbule Elif Yılmaz1, Oktay Kaya2, Özgür Gündüz3, Gülnur Öztürk4, Levent Öztürk2

1Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Edirne
4Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Edirne

GİRİŞ-AMAÇ: Uyku ve ağrı birbirini etkileyen süreçlerdir. Uykusuz kalan bireylerde ağrı algısında artış ve ağrı eşiğinde düşme görülür-
ken, ağrılı durumlarda da uyku kalitesi bozulmakta ve uyku etkinliği azalmaktadır. Bu çalışmada REM uykusuzluk modelinde kanabi-
noid WIN55,212,2 ile kanabinoid reseptör antagonistleri AM251 ve SR144528 kullanılarak uyku/ağrı ilişkisinde kanabinoid sisteminin
rolünün ortaya konulması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Her grupta 10 adet olmak üzere 6 grupta toplam 60 adet balb/c türü fare modifiye saksı modelinde 72 saat süreyle uy-
kusuz bırakılmış ve uykusuzluğun başlangıcında, sonunda ve ilaç uygulamasından 30 ve 60 dakika sonra sıcak zemin ve kuyruk çekme
yöntemleri ile ağrı eşiği ölçümleri yapılmıştır. Grupların ilaç uygulaması aşağıdaki şekildedir: Grup 1 kontrol grubuna intraperitoneal
ilaçların çözücüsü (%78 fizyolojik serum + %1 Etanol + %1 Tween 80+%20 DMSO) injeksiyonu yapılmıştır. Grup 2 (Kanabinoid agonist
grubu)’ye intraperitoneal kannabinoid agonisti (WIN 55,212,2) injeksiyonu yapılmıştır. Grup 3 (Kanabinoid CB1 reseptör antagonisti +
agonist grubu)’teki farelere i.p. kannabinoid CB1 reseptör antagonisti (AM251) yapılmıştır. 20 dk sonrasında kannabinoid agonisti olan
(WIN 55,212,2) injeksiyonu yapılmıştır. Grup 4 (Kanabinoid CB2 reseptör antagonisti + agonist grubu)’teki farelere i.p. kannabinoid CB2
reseptör antagonisti (SR144528) yapılmıştır. 20 dk sonrasında kannabinoid agonisti olan (WIN 55,212,2) injeksiyonu yapılmıştır. Grup 5
(Kanabinoid CB1 reseptör antagonisti grubu)’teki farelere i.p. kannabinoid CB1 reseptör antagonisti (AM251) yapılmıştır. Grup 6 (Ka-
nabinoid CB2 reseptör antagonisti grubu)’daki farelere i.p. kannabinoid CB2 reseptör antagonisti (SR144528) yapılmıştır.
BULGULAR: 72 saat süreli REM uyku yoksunluğuna alınan farelerde ağrılı uyarana karşı gösterilen yanıtın ortaya çıkış süresinde uzama
görülmüştür (Grup 1,2,3,4,5 ve 6 için kuyruk çekme testinde p değerleri sırasıyla 0,009;0,028;0,009;0,014;0,594;0,009). Deneklerin hal-
siz ve yorgun oldukları dikkati çekmiştir. Tek başına veya WIN55,212,2 ile birlikte uygulanan CB1 veya CB2 reseptör antagonistleri,
REM uykusuzluğu koşullarında ağrı davranışında anlamlı değişiklik meydana getirmemiştir.
SONUÇ: Kanabinoid reseptör aktivitesi ile REM uyku yoksunluğuna bağlı ağrı davranışı arasında ilişki olmadığı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: ağrı, uyku, kanabinoid reseptörü, WIN55,212,2

PS158  
Vücut Kitle İndeksi ve Apne-Hipopne İndeksi Değerleri Arasındaki İlişkinin Elektrofizyolojisi
Murat Kayabekir1, Ömercan Topaloğlu2

1Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyku Bozuklukları Merkezi, Elektrofizyoloji Laboratuvarı, Erzurum
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, uyku çalışması analizlerinde kullanılan indeks değerlerinden, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve Apne-Hipopne
İndeksi (AHİ) değerleri arasındaki ilişkinin elektrofizyolojik özelliklerini ortaya çıkarmak ve uyku sağlığı için önemini vurgulamaktır.
YÖNTEMLER: Bu amaçla 20-65 yaş arasında 120 deneğin VKİ ve uykuda solunum bozukluğu olup olmamasına göre dört grup oluştu-
ruldu: (I)VKİ=18,5–24,9/ sağlıklı (n=30), (II)VKİ= 25-29,9/kilolu-uykuda solunum bozukluğu (n=30), (III)VKİ= 30-39,9/obes-uykuda so-
lunum bozukluğu (n=30), (IV)40 ve üstü/ Morbid Obes-uykuda solunum bozukluğu (n=30). Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uyku ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı’ nda gecelik polisomnografi kayıtları alınan deneklere ait elektrofizyolojik özellikler; “AHİ, uyku
verimliliği (%), toplam uyku süresi, evre 1, evre 2, evre 3 ve REM süreleri(dk.)” oluşturuldu. VKİ değerlerinin, bu elektrofizyolojik de-
ğerler üzerine etkisi OneWay ANOVA testi ile; elde edilen sonuçların gruplar arasındaki farklılıklarının istatistik değerlendirilmesi ise
Duncan’ s çoklu karşılaştırma yöntemleri ile yapıldı. Deneklere ait değişkenlerin birbirleriyle ilişkisinin derecesi Pearson Korelasyon Testi
ile belirlendi.
BULGULAR: VKİ ile elektrofizyolojik değerler arasındaki korelasyon katsayıları; AHİ ile pozitif yönde yüksek ve önemli bir ilişki (0,470**);
uyku verimliliği (-,235*) ve REM süresi (-,281**) ile orta derecede negatif bir ilişki bulundu. Grup 1 ve 2 ye ait AHİ değerleri, grup 3 ve
4’ e ait AHİ değerlerinden anlamlı olarak düşük bulundu (p = 0, 000). Uyku verimliliği grup 1, 2, 3’ e göre, grup 4’ de düşüktü (p=0,027).
Grup 2 ve grup 3’ e ait Evre 2 süresi istatistiksel olarak anlamlı uzun bulundu (p= 0,092). Evre 3 süresi (p= 0, 009) ve REM süresi (p=
0,000) grup 1’ den 4’ e doğru istatistiksel olarak anlamlı kısa bulundu. 
SONUÇ: Bu çalışma, farklı vücut kitle indeksi değerlerinin uyku elektrofizyolojisine etkisini ortaya koymuştur. Yüksek VKİ değerlerine
sahip bireylerin, yüksek AHİ’ e sahip olabileceği, bu yüzden uyku verimliliği ve kalitesinde meydana gelen değişikliklerin uyku sağlığı-
nın sürdürülmesini olumsuz yönde etkileyeceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: vücut kitle indeksi, apne hipopne indeksi, uyku elektrofizyolojisi
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PS159  
Öğrenme Sonrası REM Uyku Yoksunluğunun Fare Hipokampüsünde BDNF ve miR-182 Ekspresyonuna Etkisi
Sebahattin Karabulut1, Asuman Gölgeli1, Kezban Korkmaz Bayramov3, Fadime Özdemir2, Tuğba Topaloğlu3, 
Ergül Ergen3, Esra Tufan3

1Erciyes Üniversitesi, Tıbbi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Faküitesi, Genetik Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Konsolidasyon anıların beyinde kalıcı hale getirilmesi işlemidir ve yeni gen ekspresyonu ve protein sentezi gerektirir. Araştır-
malar öğrenme sonrası uykunun konsolidasyon süreci için önemli olduğunu ve öğrenmeden sonraki uykunun spesifik bir zaman pe-
riyotunun gerekli olduğunu bulmuşlardır. Çalışmalar Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)’nin hipokampüs bağımlı öğrenmede rol
oynadığını ve protein sentezi üzerine BDNF’nin etkisinin miR-182 gibi spesifik mikroRNA’lar tarafından düzenlenebileceğini göster-
miştir. Çalışmanın amacı bir hipokampüs bağımlı uzamsal hafıza testi kullanarak (Morris su labirent) uykunun bu spesifik zaman dili-
mini belirlemek ve uyku yoksunluğunun (SD) hipokampüste BDNF mRNA and miR-182 ekspresyonuna etkisini araştırmaktır.
METOD: 50 erkek 2 aylık BALB/c türü fare son trialden sonra hemen 3 sa uyku yoksunluğu uygulanan grup (SD1), son trialden 3 sa geç-
tikten sonra 3 sa uyku yoksunluğu uygulanan grup (SD2) ve uyku yoksunluğu uygulanmayan grup (NSD) şeklinde belirlendi (n=10).
mRNA ve miRNA düzeyindeki değişiklikler kantitatif RT PCR vasıtasıyla ölçüldü. Toplam alınan yol uzunluğu (DM) ve platforma ulaşma
süresindeki (EL) ölçümlerin analizinde tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi, prob testinde (PT) hedef kadranda geçirilen sürenin toplam sü-
reye oranının yüzde değerlerinin gruplar arası karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA testi kullanıldı. RNA analizleri için önemlilik
ANOVA ve Kruskal–Wallis H testi aracılığıyla belirlendi. 
BULGULAR: SD1 ve NSD grupları arasında trialler boyunca DM ve EL değerlerinde azalma görülürken(P>0.05),bu değerler SD2 gru-
bunda artmıştı(P<0.05). SD2’de BDNF mRNA’daki artış anlamlıyken SD1’de miR-182’deki azalma anlamlı bulundu(P<0.05).
SONUÇ: Bulgularımız son trialden sonraki 3-6 saatleri arasında uygulanan uyku yoksunluğunun uzamsal hafıza fonksiyonunu bozdu-
ğunu göstermektedir. Her ne kadar uyku yoksunluğu hipokampüste BDNF mRNA ekspresyonunu artırmış olsa da, bunu hedefleyen miR-
182 düzeyi belirleyici bir rol oynuyor olabilir.
‘’Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından TDK-2015-6077 kayıt numarası ile desteklenmiştir.’’
Anahtar Kelimeler: hafıza, uyku yoksunluğu, BDNF, miR-182

PS160  
Nikotin bağımlılığı ile kognitif süreçler arasında genetik/epigenetik ilişki olabilir mi?
Fulya Tuzcu Gürkan1, Müzeyyen Uğur2, Sinem Demirel Balcı2, Sakire Pogun2, Lutfiye Kanit1

1Ege Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, İzmir

GİRİŞ-AMAÇ: Merkezimizde seçici üreme tekniği ve serbest erişimli oral nikotin tüketimi yöntemiyle, yüksek ve düşük nikotin tercihli
(HINP ve LOWNP) sıçan soyu geliştirilmektedir. Bu yöntemle fenotipik özellikleri farklı olan sıçanlarda nikotin bağımlılığının genetik ve
davranışsal yönlerini açıklamayı amaçlamaktayız. Önceki çalışmalarımızda sıçanlarda su tankında (WM) yer bulma probleminin çözü-
münde dişilerin görsel erkeklerin spasyal ipuçlarını kullandıkları, nikotinin bu cinsel dimorfik stratejiyi değiştirdiği ve nikotin alan dişi-
lerin erkeklerin stratejilerini kullandıkları gösterilmiştir. Amacımız, nikotin almamış HINP ve LOWNP sıçanlarda, WM’de kullanılan
stratejilerde farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: HNP ve LOWNP 15.nesil ve kontrol erkek ve dişi erişkin Sprague Dawley sıçanlar (her grupta n=10) WM’de 12 gün,
ayni yerde gizli veya görünür olan platformu bulmayı öğrendiler. Onüçüncü gün prob denemede, görünür platformun yeri değiştirildi
ve sıçanlara olmayan eski gizli platform ile yeni yerindeki görünür platform arasında bir tercih yapma olanağı sağlandı. HVS izleme ci-
hazı ve analiz yazılımları ile platforma ulaşmak için gerekli süre (LAT), alınan yol ve yüzme hızı saptandı.
BULGULAR: Platformun yerini öğrenme sürecinde LAT tüm gruplarda kısalmış, gerek görünür (F(8,448)=163,306;p<0,001) gerek gizli
(F(2,112)=104,663;p<0,001) platform günlerinde bu kısalma anlamlı bulunmuştur (ANOVA). Ayrıca, görünür platform günlerinde grup-
lar arası fark (HIPP-LOWNP-Konrol) da anlamlıdır (F1,56)=3,355;p=0,042). Prob denemede, “eski kadran”da geçirilen zamanda grup x
cinsiyet interaksiyonu (F(2,56)=4,255;p=0,019) bulunmuş ve dişi kontrol grubu, önceki çalışmalarımızdaki gibi, “eski kadran”da vakit
harcamadan (8/10 sıçanda süre 0) süratle yeni yerindeki görünür platformu bulmuşlardır (Fisher’s Exact;p=0,032). 
SONUÇ: HINP ve LOWNP sıçanlarda, 15.nesilde, hiç nikotin almadıkları halde, WM’de kullanılan strateji tercihinde kontrollerde görü-
len cinsiyet farkı gözlenmemektedir. Bu bulgu epigenetik bir değişikliğin sonucu olabileceği gibi, kognitif süreçlerle nikotin bağımlılığı
arasında ortak bir genetik altyapı olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: spasyal öğrenme, nikotin, seçici üreme, su tankı
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PS161  
Hipno-Meditasyon Seansı Süresince Otonomik Reaktivite Değişiklikleri: Bir Deneysel Elektrofizyolojik Çalışma
Derya Güzel1, Hasan Ekerbiçer2, Neşe Canavar Ünal3, Meltem Karabel2, Fulya Aktan Kibar2, Baran İnci2, Hakan Kolayiş4

1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sakarya.
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sakarya.
3Psikolog, Sakarya Üniversitesi, Mediko-Sosyal Merkezi, Sakarya
4Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi. Spor Yöneticiliği Bölümü, Sakarya

GİRİŞ-AMAÇ: Hipnoterapi veya hipnomeditasyon süreci, hipnotik trans için gereken durumu oluşturan bir terapist tarafından yürütü-
len hipnotik indüksiyon ile başlar. Katılımcının hipnotik indüksiyon boyunca gevşeme derecesini değerlendirmek güçtür. Sunulan bu
çalışmanın amacı, katılımcının hipnotik durumunu otonomik yanıtı elektrodermal aktivite ile (EDA) izleyerek objektif olarak değerlen-
dirmektir.
YÖNTEMLER: Bu deneysel çalışma Sakarya Üniversitesi’nin Mediko-Sosyal Merkezi’nde yapıldı. Çalışma protokolü Yerel Etik Komite ta-
rafından onaylı idi ve katılımcıların bilgilendirilmiş onamı sağlandı. Çalışmaya yirmi- üç kişi katıldı. İlaç kullanan katılımcılar veya kro-
nik psikiyatrik hastalığı olanlar çalışmadan hariç bırakıldı. Seans boyunca; standart bir self - hipnoz kaydı her katılımcı için çalındı ve
eşzamanlı olarak deri iletkenlik değerleri 0., 1., 5. ve 10. dakikalarda otonomik yanıtı değerlendirmek için biyogeribildirim cihazıyla
kaydedilenlerden elde edildi. Birinci, beşinci ve onuncu dakikalardaki deri iletkenliği ile bazal değerleri Wilcoxon İşaret Sıra Testi ile kar-
şılaştırıldı.
BULGULAR: Deri iletkenliğinin başlangıçtaki, birinci, beşinci ve onuncu dakikalardaki medyan değerleri sırasıyla 9.5 μS (min. 3.6 μS -
max. 23.0 μS), 8.8 μS (min. 3.0 μS - max. 19.3 μS), 5.6 μS (min. 2.2 μS - max. 12.6 μS) ve 4.7 μS (min. 2.2 μS - max. 10.2 μS) idi. Her üçü-
nün karşılaştırılmasında p değerleri anlamlı farklılık gösterdi (p<0.001). 
SONUÇ: Verilerimiz hipnotik indüksiyon süreci boyunca seansların süresi ile uyumlu olarak deri iletkenliği değerlerinde belirgin bir
azalmayı gösterdi. Hipnotik transın derinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli testler bulunmaktadır (1, 2). Hipnotik duyarlılığı
değerlendirmek için de testler vardır (3). Deri iletkenlik değerleri ile bu testlerin sonuçları arasındaki olası ilişkinin analizi gelecekteki
çalışmaların odak noktası olabilir.
Anahtar Kelimeler: Elektrodermal Aktivite, Hipno-Meditasyon Seansı, Otonomik Reaktivite.

PS162 
Diyabetin Uyarılmış Beyinsapı İşitsel Potansiyellerine Etkileri
Güven Akçay1, Pınar Güzel2, Betül Danışman1, Göksun Başaranlar1, Alper Tunga Derin2, Narin Derin1

1Akdeniz Üniversitesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ AMAÇ: Yüksek kan glukoz düzeyi ile seyreden Diabetes Mellitus’un uzun (DM) dönem komplikasyonlarından biri de işitme kay-
bıdır. Sıçanlarda 300 mg/dl üzerindeki kan glukoz düzeyi diyabet olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda hem diabet kabul edilen hem
de yüksek kan glukoz düzeyine sahip sıçanlarda beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyellerindeki (ABR) değişiklikler araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 135-210 gr ağırlığında 3 aylık dişi Wistar sıçanlar kullanılmıştır. Kontrol grubuna intraperitonal yolla serum
fizyolojik uygulanmışken, diğer sıçanlara DM oluşturmak için tek doz intraperitoneal yolla, 60 mg/kg streptozotosin verilmiştir. Enjek-
siyondan 3 ay sonra açlık kan glukoz düzeyleri ölçülmüştür. 100-300 mg/dL arasında olanlar yüksek kan glukoz grubu (YKG) ve 300
mg/dL üzerindeki kan glukoz düzeyi olan sıçanlar ise DM kabul edilmiştir. 4. ayın sonunda tekrar açlık kan glukoz düzeyi ölçülmüş,
anestezi altında sıçanların sesten arındırılmış test odasında 8 ve 16 kHz frekanslarında, 60 ve 70 dB SPL’de ABR kayıtları alınmıştır.
BULGULAR: Kan glukoz seviyesindeki artışa bağlı olarak duyma eşiğinin arttığı tespit edilmiştir. 8 kHz, 60 dB ve 16 kHz 70 dB’de kont-
rol grubuyla karşılaştırıldığında YKG ve DM gruplarında ABR dalga latanslarının uzadığı tespit edilmiştir. İnterpik latansları karşılaştırıl-
dığında gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.
SONUÇ: Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, diyabetik kişilerde kan glukoz düzeyinin kontrol altında tutulmasının, işitme açı-
sından önemli olduğu kanısına varılmıştır. Projemiz Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenmiştir (proje no:474).
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, ABR, Kan Glukoz Düzeyi



129

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
42. Ulusal Fizyoloji KongresiDüzce Üniversitesi Kongre Merkezi05-08 Eylül 2016

PS163  
Diyetle Alınan Sülfitin İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Potansiyellerine Etkisi
Betül Danışman, Güven Akçay, Göksun Başaranlar, Ceren Kencebay, Narin Derin
Akdeniz Üniversitesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ AMAÇ: Sülfit bileşikleri (sodyum metabisülfit, potasyum metabisülfit, sodyum bisülfit, potasyum sülfit, sodyum sülfit vb.) yiye-
cek, içecek ve ilaç endüstrisinde yaygın kullanılmaktadır. Son yıllarda dondurulmuş ve hazır gıda tüketiminin yaygınlaşması dolayısıyla
sülfit maruziyeti artmıştır. İnsanların yemek yeme alışkanlıklarındaki farklılıklar nedeniyle, her birey farklı dozlarda sülfiti oral yolla al-
maktadır. Çalışmamızda farklı sülfit dozlarının ( 100 mg/kg ve 260 mg/kg) İşitsel Uyarılmış Beyin Sapı Potansiyellerine (BERA) etkileri
araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 3 aylık 40 adet erkek Wistar sıçan kontrol grubu (K), 100 mg/kg dozunda sülfit uygulanacak grup (S1) ve
260 mg/kg dozunda sülfit uygulanacak grup (S2) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Sodyummetabisülfit gavaj yolu ile 35 gün boyunca
verilmiş, kontrol grubuna ise aynı sürede gavaj yolu ile distile su uygulanmıştır. 36. gün tüm sıçanların ketamine (50 mg/kg) – xylazine
(6 mg/kg) anestezisi altında sesten arındırılmış test odasında 8 ve 16 kHz frekanslarında, 60 ve 70 dB ses basınç seviyesinde (SBS) BERA
kayıtları alınmıştır.
BULGULAR: Uygulanan sülfitin dozuna bağlı olarak 8 kHz ve 16 kHz’de kontrol grubuyla karşılaştırıldığında sülfit gruplarında tüm dalga
formlarının latansları uzamıştır. İnterpik latanslar değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamazken, artan sülfit do-
zuna bağlı olarak duyma eşiğinin arttığı tespit edilmiştir. 
SONUÇ: Sodyummetabisültin dozundaki artışın işitme eşiğinin artmasına ve dalga latanslarının uzamasına sebep olduğu gösterilmiş-
tir. Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: sülfit, latans, BERA

PS164  
Müzikle ilişkili beyin elektriksel aktivitesinde Verdi La’sına (432 Hz) karşı standart La (440 Hz): Hammamizâde İsmail Dede Efen-
di’nin Sultaniyegâh Ağır Semâisi’nin EEG analizi
Gülnur Öztürk1, Erdoğan Bulut2, İlhan Umut3, Levent Öztürk4

1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Edirne
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Edirne
3Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Edirne
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ-AMAÇ: Müzikte La notasının frekans değeri konusunda tartışma sürmektedir. Bazı müzik otoriteleri Verdi La’sı denilen 432 Hertz
(Hz)’i savunurken, diğerleri ise standart 440 Hz’in sürdürülmesi gerektiğini söylemektedir. Müziğin işlenmesi ve anlamlandırılması
beyin tarafından gerçekleştirildiği için beyin işlevinin göstergelerinden biri olan beyin elektriksel aktivitesinin çalışılması planlandı. 
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, iki farklı frekans değerinin beyin elektriksel aktivitesi üzerine etkilerini karşılaştırdık. Sağlık genç erişkin 10
gönüllü (Erkek/Kadın, 5/5; ortalama yaş, 19.4±0.8 yıl) çalışmaya dahil edildi. Müzik seanslarında Dede Efendi’nin Sultaniyegâh Ağır Se-
mâisinin iki versiyonu (La=432 Hz ve La=440 Hz) kullanıldı. Çalışma çift-kör, çapraz düzende gerçekleştirildi. Standart odyolojik değer-
lendirme sonrasında, her bir katılımcı ses-geçirmez bir odaya alındı ve taşınabilir bir EEG cihazı ile bazal 4-kanal EEG (F7, Fp1, Fp2, F8)
kayıtları 1 dakika süre ile alındı. Daha sonra müzik parçası (432 Hz veya 440 Hz) dinletildi. Müzik sonrası EEG 1 dakika süre ile kayıt edildi.
Ertesi gün, aynı katılımcılar yeniden laboratuvara alındı ve bu defa müzik parçasının diğer versiyonu dinletilerek müzik öncesi ve son-
rası EEG kayıtları yeniden alındı. 
BULGULAR: Alfa, beta, delta, gama ve teta frekans bandlarındaki yüzde değişimler Sultâniyegâh Ağır Semâinin 440 Hz ve 432 Hz ka-
yıtları arasında non-parametrik Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. İki müzik parçası arasında anlamlı fark bulamadık. Bu çalışma katılımcı
sayısı bakımından sınırlı olmakla birlikte, ilk kez iki farklı müzik gamı (Verdi La’sı ile Standard La) EEG kayıtları kullanılarak karşılaştırıl-
mıştır. 
SONUÇ: Müzik gamındaki sadece 8 Hz’lik farkın insanlarda beyin elektriksel aktivitesinde anlamlı farka yol açmayacağı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: beyin elektriksel aktivitesi, müzik, frekans bandları
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PS165  
II. öğretim öğrencilerinde uyku kalitesi ve uyku bozukluklarının araştırılması
Esra Özer1, Merve Ergün1, Mustafa Saygın2, Fatma Onat2

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışma ile Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) farklı Fakültelerinde öğrenim gören II. öğretim öğrencilerinin uyku
kalitesini ve uyku bozukluklarının belirlenmesi ve uyku kalitesinin etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Kesitsel-analitik tipte olan çalışmayı SDÜ Mühendislik, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Sağlık Bilimleri Fakülte-
sinin farklı sınıfları oluşturmuştur (n:205). Öğrencilere, 32 tane sosyo-demografik kapalı ve açık uçlu sorularla birlikte, Pittsburgh (PUKİ)
anketli gözlem altında uygulanmıştır. Toplanan veriler tanımlayıcı istatistik, ki-kare, bağımsız iki grup t testi, pearson korelasyon, ANOVA
testleri ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 205 öğrencinin 77 (%38)’i erkek, 128 (%62)’i kız, yaş ortalamaları 20,7±2,52, Vücut kitle indeksine (VKİ)
22,27±4 olarak bulundu. Öğrencilerin 24 (%12,8)’ü Mühendislik, 55 (%29,3)’i Fen-Edebiyat, 45 (%23,9)’u İktisadi ve İdari Bilimler ve 64
(%34)’i Sağlık Bilimleri Fakültesi II. Öğretim programlarına eğitim görmektedir. Öğrencilerin ortalama uykuya dalma süresi 27,64±23,92
dk, gece ortalama uyku süresi 7,71 ± 1,59 saat, ortalama kalkış saati 10,36±2,06, PUKİ puanları 9,60±4,41 olarak bulundu. Öğrencile-
rin 20’sinde (%5,9) eşlik eden kronik bir hastalık bulunmakta hastalığı nedeniyle ilaç kullanmakta, 61’i de (%18,1) sigara kullanmaktaydı.
PUKİ ortalamaları cinsiyet açısından anlamlı bulundu (p<0.001) ve erkeklerde daha düşüktür. Hiç sigara içmeyenlerle günde 1 paket-
ten az içenlerin PUKİ puanları anlamları olarak farklıdır (p=0,036) sigara içenlerde daha yüksektir. Kafein alanlarda PUKİ ortalaması an-
lamlı olarak yüksektir (p=0,002). PUKİ ortalaması derste uyuklamayanlar ile bazen (p=0,003) ve sık sık (p=0,001) uyuklayanlar arasında
anlamlı olarak farklıdır ve gittikçe artmaktadır. Kronik hastalığı olanlarla (p=0,001 r=0,271) ve sürekli ilaç kullananların (p=0,012 r=0,175)
PUKİ puanları arasında anlamlı korelasyon vardır. Okul yaşamından memnun olanlarla olmayanlar arasında PUKİ puanında anlamlı
fark vardır (p=0,001) ve memnun olanlarda daha düşüktür.
SONUÇ: Araştırmamıza katılan II. öğretim öğrencilerinde uyku bozuklukları saptanmıştır. Cinsiyet, sigara ve kafein kullanımı, kronik has-
talıklar ve memnuniyet gibi faktörler uyku kalitesini etkileyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: II. öğretim öğrencisi, uyku kalitesi, uyku bozukluğu, Pitsburg.

PS166 
Larinks Kanseri Hastalarında Hemogram Verilerinin Değerlendirilmesi
Saime Özbek Şebin1, Abdulkadir Şahin2, Engin Şebin3, Esra Gündoğdu3, Mustafa Sıtkı Gözeler2

1Atatürk Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ-AMAÇ: Baş ve boyun malign neoplazmları arasında yer alan larinks kanserlerinin yaş arttıkça görülme sıklığı artar. Larinks kan-
seri genellikle asemptomatiktir, bu da geç tanı konmasına ve prognozunun kötü olmasına neden olur. Bu çalışmada larinks kanserli has-
talarda hemogram verileri değerlendirilip tümör evresiyle muhtemel ilişkisi araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Bu çalışma verileri Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz kliniğinde 2013-2016 yılları arasında laringeal kitle
nedeniyle opere olan toplamda 89 kişinin geriye dönük operasyon öncesi hemogram sonuçlarından elde edildi. 57 kişi larenks karsi-
nomlu olup hasta grubunu oluşturdu. 20 kişide polip, 12 kişide ise nodül saptanmış olup bunlar kontrol grubu olarak değerlendirildi.
Larinks kanseri olanlar T evrelemesine göre 4 sınıfa ayrıldı. Gruplar arasında nötrofil lenfosit oranı (NLR), lökosit sayısı (WBC), eritro-
sit dağılım genişliği (RDW), trombosit sayısı (PLT), ortalama trombosit hacmi(MPV) değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yaptığımız araştırmada NLR ve RDW değerleri hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
yüksekti (p<0,001). Hasta grubu ve kontrol grubu arasında WBC, PLT ve MPV değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark sap-
tanmadı (p>0,05). T evrelemesine göre T4 ve T3 hastalarında NLR, T1 hastalarına göre istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0,05).
SONUÇ: Larinks kanserli hastalarda kontrol grubuna göre NLR ve RDW değerleri anlamlı oranda yüksek çıkmıştır. Bu da NLR ve RDW
değerlerinin larinks kanseri tanısında ve evrelerinin değerlendirilmesinde ucuz ve kolay ulaşılabilen biyobelirteçler olabileceğini dü-
şündürmektedir. Ancak daha geniş gruplarda daha ayrıntılı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Larinks kanseri, nötrofil lenfosit oranı, RDW
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PS167 
Yaşamın erken döneminde düşük dozda tekrarlanan bakteriyel zorluklara maruz kalan ve uzun süre yüksek yağlı diyetle beslenen
sıçanlarda karaciğer enzimleri ve Ca/P düzeyi
Tuba Özgöçer, Cihat Uçar, Sedat Yıldız
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Yüksek enerjili diyet ve yaşamın erken dönemindeki bakteriyel enfeksiyonlar karaciğer enzimlerinin metabolizmasının ka-
lıcı olarak yeniden yapılanmasına neden olabilir. Buna göre mevcut çalışmada postnatal dönemde tekrarlı olarak bakteriyel enfeksi-
yona maruziyetin yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda karaciğer enzimleri ve kalsiyum/fosfat düzeyine etkisinin araştırılması
amaçlandı. 
YÖNTEMLER: Dişi (n=32) ve erkek (n=32) sıçan yavrularına postnatal 7, 9, 11, 13, 15, 17 ve 19. günlerde 15 µg/kg Escherichia coli hücre
duvarı unsuru (LPS, lipopolisakkarit) ya da steril salin enjekte edildi. Sütten kesildikten sonra (pnd 21) sıçanlar iki alt gruba ayrıldı ve
yarısı standart diyetle diğer yarısı ise yüksek yağlı diyetle 150. güne kadar beslendi. Alınan kan örneklerinden AST, ALP, ALT, Ca ve P
analizleri yapıldı. Veriler General Linearized Models (GLM) ile analiz edildi ve alfa düzeyi p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Serum ALT ve ALP düzeyleri erkeklerde ve yüksek yağlı diyetle beslenen gruplarda daha yüksekti (p<0.01) ancak serum AST
düzeyleri farklı değildi (p>0.05). Serum P düzeyleri erkeklerde daha yüksek iken (p<0.05) serum Ca düzeyleri farklı değildi (p>0.05).
SONUÇ: Elde edilen bulgular göstermiştir ki diyet ve cinsiyet faktörünün her ikisi de karaciğer enzimlerini etkilemektedir. Buna göre
karaciğer yüksek yağlı diyete eşeysel dimorf yoluyla tepki veriyor olabilir. Dişi ve erkek sıçanlarda Ca/P düzeyleri diyetteki yağ mikta-
rına bağlı olmaksızın düzenleniyor olabilir. 
Bu proje TÜBİTAK tarafından (Proje # 111S440) desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer enzimleri, kalsiyum, fosfat, tekrarlanan LPS, yüksek yağlı diyet

PS168 
Farklı Dozlarda Viral Mimetik Poliinosinik: Polisitidilik Asit Uygulanmasının Vücut Isısı Üzerine Etkileri
Pınar Çakan, Sedat Yıldız
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ-AMAÇ: Viral enfeksiyonlar tüm dünyada yaygındır ve tedavileri zordur. Virüslerin etkilerini belirlemek amacıyla labaratuar hay-
vanlarında deneysel çalışmalar gereklidir. Ancak canlı virüslerle çalışmak çok tehikeli olup enfeksiyonların kontrolsüz yayılmalarına
sebep olabilirler. Viral mimetiklerin kullanımı, bu açıdan zorunlu bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, sentetik çift zin-
cirli RNA yani poliinosinik: polisitidilik asit (veya poli i:c) genellikle viral bir mimetik olarak kullanılmaktadır. Literatürde, farklı fizyolo-
jik aşamalarda poli i:c’nin etkilerine ilişkin çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte, poli i:c’nin literatürde yaygın olarak kullanılan değişik
dozlarının (örneğin 5-10 mg/ kg ), vücut ısısı (viral efeksiyonların başlıca bulgusu) üzerine etkileri araştırılmamıştır. Bu nedenle, ama-
cımız literatürde kullanılan dozların dişi sıçanların vücut ısısı üzerine etkilerini test etmekti. 
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 250-300 g ağırlığında olan, 6 aylık, 20 adet dişi Sprague-Dawley türü sıçanlar kullanıldı. Sıçanlara 0, 1, 5 veya
10 mg/kg dozunda poli i:c enjekte edildi (i.p.) ve rektal vücut ısıları 6 saat boyunca saat başı ve 24 ile 48. saatler takip edildi. İstatis-
tiksel analizler MINITAB programı kullanılarak yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda one-way ANOVA, tekrarlanan ölçümlerde ise eş-
leştirilmiş (paired) t-testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Vücut sıcaklığı, yalnızca 5 ve 10 mg/kg doz gruplarında enjeksiyondan sonra 5. ve 6. saat de kontrol seviyelerinden yük-
sek tespit edildi.
SONUÇ: Sonuç olarak, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, poli i:c’nin yalnızca yüksek dozları vücut ısısını yükseltmiş olup bu durumun
yeni çalışmaların tasarımında dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Poli i:c, sıçan, vücut ısısı
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PS169  
Psoriatik Artrit Tanısında Serum Galectin-3 Seviyeleri Bir Biyobelirteç Olarak Kullanılabilir mi?
Tennur Atabay1, Şenol Kobak2, Muhittin Akyıldız3, Hakan Cengiz4, Hakan Mollaoğlu1

1Şifa Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Şifa Üniversitesi Romotoloji Anabilim Dalı
3Şifa Üniversitesi,Biyokimya Anabilim Dalı,İzmir
4Şifa Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ-AMAÇ: Galektinler inflamasyon ve otoimmun hastalıkları kapsayan birçok hastalıkda çeşitli rollere sahip olan bir lektin grubu-
dur. Galektin-3 sİnovyal fibroblastı aktive ederek romatoid artrit ve artrit ile ilişkili bir inflamasyon aracısı olarak rol oynamaktadır.
Romatoid artrit hastalarında güncel bir biyobelirteç olarak önerilmektedir. Hepsidin demir homeostazını kontrol eden kilit bir hormon
ve inflamasyon kaynaklı bir anemi medyatörüdür. Prohormonu prohepsidin olarak adlandırılır. Psoriatik artrit (PsA) psoriasis ile ka-
rakterize kronik inflamatuar eklem hastalığıdır. Serum galektin-3 seviyeleri bilgimiz dahilinde PsA’lı hastalarda ilk kez analiz edilmiştir.
Çalışmamızda serum galektin seviyeleri hastalık aktivitesi klinik ve laboratuvar bulgularıyla ve bu hasta gruplarında yeni bir biyobelir-
teç olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca, inflammatuvar hastalıklardaki rolü nedeniyle prohepsidin seviyeleri de analiz edil-
miştir.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, CASPER tanı kriterlerine göre PsA tanısı konmuş olan ( 14 erkek/ 29 kadın ve yaş ortalamları 48.1 ) 43
hasta ve yaş/cinsiyet uyumlu 42 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Serum galektin-3 ve prohepsidin seviyeleri ticari ELISA kit-
leri ile ölçülmüştür. Bu seviyelerin CRP (C-reaktif protein) ve ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı)’yi de içeren klinik ve laboratuvar pa-
rametreleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir.
BULGULAR: PsA hastaları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ortalama serum galektin-3 seviyeleri (P = 0.006) önemli ölçüde yüksel-
miştir. Bununla birlikte serum galektin-3 seviyeleri ve hastalık aktiviteleri arasında istatistiksel olarak önemli ilişki saptanmamıştır. PsA
hastaları ile sağlıklı grup (P = 0.310) arasındaki prohepsidin seviyeleri benzerdir. Serum prohepsidin seviyeleri ile ağrı (P = 0, 046) ve
tırnak tutulumu (P = 0, 013) arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.
SONUÇ: Bu çalışmada ortalama serum galektin-3 seviyelerinin PsA hastalarında sağlıklı gruba göre yüksek bulunması galektin-3’ün bu
hastalarda yeni bir biyobelirteç olabileceğini göstermektedir. Prohepsidin seviyelerinde sağlıklı grupla karşılaştırıldığında anlamlı bir
fark bulunmamıştır. Ancak, serum prohepsidin seviyeleri ile ağrı ve tırnak tutulumu arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Galektin, galektin-3, Prohepsidin,psoriatikartrit

PS170  
Diş Hekimliği Fakültelerinde Lisans Düzeyindeki Fizyoloji/Oral Fizyoloji Eğitimine İlişkin Anket Çalışması
Esra Bihter Gürler1, Sinem Yıldız İnanıcı2

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma diş hekimliği fakültelerinde verilen fizyoloji/oral fizyoloji derslerinin nitelik ve niceliklerinin değerlendirilmesi ama-
cıyla yapılmıştır (1). 
YÖNTEM: “Google forms” anket aracı kullanılarak dijital ortamda hazırlanmış otuzaltı sorudan oluşan anket, sosyal ağlar (facebook v.b.)
yolu ile öğrencilerle paylaşılmıştır. Bulgular Excel 2016 ve SPSS v.22 paket programları ile değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 515 kişi katılmış olup, katılımcıların yaş ortalaması 21,8±2,4 olup % 60,2’si kadındır. Çoğunluk devlet
üniversitesinde okumaktadır (% 92) ve okuldaki eğitim dili Türkçe’dir (% 90,1). Katılımcıların % 71,8’i mezuniyet sonrasında diş he-
kimliği uzmanlık sınavına girmek amacındadır. Öğrencilerin % 92,4’ü haftada ortalama 2,8 ± 1,2 saat olmak üzere fizyoloji dersi aldı-
ğını, bu dersi de % 83,6 oranında Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan bir öğretim üyesinin verdiğini bildirmiştir. Oral fizyoloji dersinin müfredatta
bulunduğunu bildirenler sadece % 32,2’dir ve fakültelerde çoğunlukla (% 87) oral fizyoloji laboratuvarı bulunmamaktadır. Katılımcıla-
rın çoğunun (% 84,7) fakültesinde fizyoloji laboratuvarı olmasına rağmen (% 47,7) fizyoloji dersleri pratik çalışmalarla desteklenme-
mektedir. Fizyoloji dersinin genel olarak diş hekimliği eğitimlerine katkısının olmadığını söyleyenlerin oranı % 24,4’tür, aynı dersin
kendi uzmanlık sınavlarına katkısı olmayacağını düşünenlerin oranı ise % 29,3’tür. Bu oranlar oral fizyoloji dersi için sırasıyla % 26 ve
% 32,5’tur. Oral fizyoloji dersi de çoğunlukla pratik dersleriyle desteklenmemektedir (% 79,2). Katılımcıların yaklaşık yarısı (% 52,5) Fiz-
yoloji alanında doktora eğitimi olduğunu bilmemekte, öğrendikten sonra da bu seçeneği denemeyi düşünmediğini bildirmektedir (%
73,1).
SONUÇ: Diş hekimliği fakültelerinin eğitim programlarında fizyoloji/oral fizyoloji dersleri ve derslerin niteliği fakülte bazında değiş-
kenlik göstermektedir. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği’nde çekirdek eğitim programının oluşturulma çalışmalarına başlanması ve ça-
lışma grubunun oluşturularak fizyoloji ve oral fizyoloji ders programlarının hedeflerinin tanımlanması önerilmektedir. 
Kaynak
1. Gautam M, Shaw DH, Pate TD, Lambert HW. 2014. Physiology education in North American dental schools: The basic science survey series. Jour-
nal of Dental Education, 78: 886-894.
Anahtar Kelimeler: dişhekimliği, eğitim, fizyoloji
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PS171  
Fizyoloji Dersi Laboratuvar Müfredatının Q Yöntemi İle İncelenmesi
Rahime Aslankoç1, Oğuzhan Kavrık2, Fatma Başalan İz3, Nurhan Gümral2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Isparta

GİRİŞ-AMAÇ: Q-sort tekniği, bireylerin düşünce ve davranışlarını ölçmede kullanılan bir yöntemdir. Bu araştırmada, öğrencilerin fizyoloji
laboratuvar uygulaması ile ilgili düşüncelerini araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEMLER: Araştırma, fizyoloji laboratuvar uygulamasını tamamlamış 153 tıp fakültesi öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Öğrenci-
lerin fizyoloji laboratuvar uygulamaları sırasında sözel olarak ifadelerinden oluşturulan 41 soru, 4 grupta toplandı (A,B,C,D). Bu soru-
lar 1’den 10 kadar hazırlanmış skor kâğıtları üzerine yerleştirildi. Ardından aynı öğrencilere yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. 
BULGULAR: A grubu (10 soru) madde puan ortalaması 4,59 ±1,02’dir. A grubunda en düşük ortalamayı “laboratuvar dersi gereksiz bir
ders”, en yüksek ortalamayı “laboratuvarlar sonrası istenen raporlar gereksiz” maddesi oluşturdu. B grubu (12 soru) madde puan or-
talaması 5,19 ±0,79’dir. B grubunda en düşük ortalamayı “bence ders tam bir zaman kaybı”, en yüksek ortalamayı “laboratuvar der-
sinde ne kadar uygulama yaparsam o kadar iyi” maddesi oluşturdu. C grubu (8 soru) madde puan ortalaması 6,98 ±1,41’dir. C
grubundaki en düşük ortalamayı “ders notlarından okuduğumda öğrenebiliyorum”, en yüksek ortalamayı “görsel olarak öğrenebili-
yorum” maddesi oluşturdu. D grubu (11 soru) madde puan ortalaması 5,44 ±0,97’dir. D grubundaki en düşük ortalamayı “laboratuvar
dersinin tıp eğitimine katkısı olmadığını düşünüyorum”, en yüksek ortalamayı “laboratuvar dersi uygulamalarını yapmak sonuçları de-
ğerlendirmek klinik eğitim için çok önemli” maddesi oluşturdu. 
SONUÇ: Q metodolojisi fizyoloji dersi laboratuvar müfredatının güncellenmesinde etkili bir yöntem olabilir.
Anahtar Kelimeler: Q yöntemi, Fizyoloji laboratuvarı, Müfredat

PS172  
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Tüketimi
Recep Dokuyucu1, Hatice Doğan1, Okan Tutuk1, Ayşegül Yiğit2, Merve Karaca2, Erhan Yengil3, Cemil Tümer1

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem IV Öğrencisi, Hatay, Türkiye.
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Tıp Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin sigara ve alkol tüketimi alışkanlıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulandı. Öğ-
rencilerin tıp eğitimi hakkındaki düşünceleri ve geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek için gönüllülük esasına göre anket uygulandı.
Ankette sigara içip içmediği, sigaraya (kullanıyorsa) Tıp Fakültesinde başlama durumu, alkol tüketim durumu ve alkol tüketmeye tıp
fakültesinde başlama durumu ile ilgili sorular yöneltildi. Örneklem büyüklüğü olarak tüm tıp fakültesi öğrencileri belirlendi (n= 956).
Çalışmayı kabul eden 644 kişiye anket uygulandı. Eksik doldurulan anketler çıkarıldıktan sonra 600 kişi değerlendirildi. Elde edilen ve-
riler GraphPadPrism V.5 programına girilerek değerlendirildi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişki ki-kare testi kullanılarak incelendi.
P < 0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara-alkol alışkanlığının değerlendirmesinde sigara kullanımının dönem 1’den (% 20,61)
dönem 6’ya (% 52,24) doğru gidildikçe anlamlı düzeyde arttığını saptadık (p = 0,0001). Alkol tüketiminin de dönem 1’den (% 24,85)
dönem 6’ya (% 56,72) doğru gidildikçe anlamlı düzeyde arttığını saptadık (p = 0,0001). Ayrıca sigaraya tıp fakültesinde başlayanların
yüzdesinin (%57,70) önceden kullananlara göre daha yüksek olduğunu ancak alkole Tıp Fakültesinde başlayanların yüzdesinin (%34,7)
önceden kullananlara göre daha az olduğunu belirledik.
SONUÇ: Yaptığımız çalışma sonucunda Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara ve alkol tüketiminin önemli ölçüde düzeyde artmış oldu-
ğunu tespit ettik. Geleceğin doktorları olacak öğrencilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyen sigara-alkol tüketiminin azaltılması hu-
susunda gerekli tedbirlerin alınmasının tıp eğitimi açısından daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, sigara tüketimi, alkol tüketimi
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PS173 
Afyon ili 5 No’lu ASM hasta profilinde 20- 40 yaş arası kadınlarda yaş, obezite ve kronik hastalık korelasyonunun araştırılması
Nilufer Genc Ozdamar1, Huseyin Serdar Unsoy2

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Afyon 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Afyon

GİRİŞ-AMAÇ: Obezite, kısaca vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Obeziteyi önemli yapan neden, tek başına
yada diğer hastalıklarla birlikte birçok kronik hastalığa neden olması ve/veya seviyelerini artırmasıdır. Obezitenin özellikle tip 2 diya-
bet, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, bazı kanserler, obstrüktif uyku apnesi ve osteoartritle ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalış-
mada özellikle kadınlarda ilerleyen yaşla artan obezite ile kronik hastalıkların korelasyonunu göstermeyi amaçladık. 
YÖNTEMLER: Afyon ili 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde Takibi yapılan hastalardan 20-40 yaş arası 87 hasta kadın seçilerek yaş, boy, kilo,
BKİ, bel ve kalça çevreleri, kronik hastalıkları olup olmaması ve kronik hastalık sayısı değerlendirilmeye alınmıştır. Obezite tanısında
kullanılan kolay yöntem beden kitle indeksinin (BKİ) hesaplanmasıdır. 30 kg/m2 ve üzerinde bir değer obezite olarak tanımlanmakta-
dır. Bu çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel olarak incelenmesi SPSS 22.00 istatistik programı ile yapıldı. Verilerin analizinde ba-
ğımsız gruplarda t-testi ve ki-kare testi kullanıldı. Grup içinde farklı değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetinin analizi Pearson
korelasyon analizi ile gerçekleştirildi. Gruplar arasında ortalamalar yönünden istatistiksel olarak anlamlı farkın olup olmadığı tek yönlü
varyans analizi (One-Way ANOVA) ile değerlendirildi. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Literatürle uyumlu olarak yaş arttıkça kilo, BKİ, kalça ve bel çevresi anlamlı şekilde artmaktadır. Kadınların yaş ortalama-
ları kronik hastalık sayısına göre anlamlı oranda farklılaşmaktadır (F: 5,371, p:0,006). İki ve üstü kronik hastalığa sahip olan kadınların
BKİ’nin bir kronik hastalığı olan kadınlardan anlamlı oranda daha yüksek olduğu saptanmıştır (F: 6,792, p: 0,002).
SONUÇ: Obezitenin sadece estetik yönden değil kronik hastalıklarla olan ilişkisi konusunda da bilinçlendirme yapılarak özellikle birinci
basamak hizmetlerinde obezitenin önlenmesine dair hizmet verilmesi ve bunun da sağlık politikası haline getirilmesi önem arzet-
mektedir.
Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, kadın, kronik hastalık, obezite

PS174  
Sigara içmekte olanlarda sigaranın vücut kompozisyonuna etkisi
Seda Artış1, Burcu Çaykara1, Zuhal Sağlam2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul

GIRIŞ-AMAÇ: Sigara, ölümcül sonuçları olabilecek kardiyovasküler hastalıklar ile beraber insülin rezistansı ve hiperinsülinemi için önemli
bir risk faktörüdür. Sigara ve obezite arasındaki ilişki konusunda, özellikle vücut kompozisyonu değerlendirildiğinde, literatürde çeliş-
kili yayınlar mevcuttur. Bazıları sigaranın iştahı azalttığı ve enerji harcamasını arttırdığını bildirilirken bazı çalışmalar abdominal obezi-
teye neden olabileceğini öne sürmektedir. Çalışmamızda halen sigara içenlerde kullanılan sigara miktarının vücut kompozisyonu üzerine
etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra sigara içmekte olan 47 erkek sigara kullanıcısı çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılar bi-
linen herhangi bir hastalığı olmayan, sedanter ve kalori kısıtlaması olmadan karışık diyet ile beslenen kişilerden seçilmiştir. Gönüllüler
paket-yıl olarak sigara kulanım miktarlarına (= günde tüketilen sigara paketi sayısı x kaç yıldır sigara içildiği) göre dört gruba ayrılmış-
tır [<10 (Grup 1, n:11, yaş: 26.0±4,9), 10-20 (Grup 2, n:14, yaş: 33.66±8.1), 20-40 (Grup 3, n:14, yaş: 45,14±9.6) ve >40 (Grup 4, n:8,
yaş: 49.83±6.7)]. Kompartmental vücut analizi, vücut impedans analizatörü (TANITA BC418) ile değerlendirilmiştir. İstatiksel analizler
Kruskal Wallis ve Spearman korelasyon testleri ile yapılmıştır.
BULGULAR: Gruplar karşılaştırıldığında Grup 4’ün bel çevresinin, Grup 1 ve 2’ye göre anlamlı olarak fazla olduğu gözlendi (p<0.05, or-
talamalar sırasıyla: 81.91±3.06, 85.33±2.4, 88.19±3.78, 96.33±2.5). Bel kalça oranı Grup 4’te Grup 1’e göre yüksek bulunmuştur
(0.94±0.01 ve 0.85±0.014; p<0.05). Viseral yağlanma miktarları Grup 4’te Grup 1 ve 2’ye göre (p<0.05) ve Grup 3’te de Grup 1’e göre
(p<0.05) yüksekti (ortalamalar sırasıyla: 3.91±0.74, 5.2±0.78, 8.21±1.23, 9.83±0.95). Grup 1 ve 2’nin metabolik yaş değeri Grup 3 ve
4’ten düşüktü (p<0.05). Bel kalça oranı, yağ kitlesi, iç yağlanma miktarı, beden kitle indeksi ve metabolik yaş içilen sigara miktarı ile po-
zitif ilişkili bulundu (p<0.05).
SONUÇLAR: Sigaranın iştahı azalttığı bilinmekte ve pek çok sigara bağımlısı kilo almak istemedikleri için sigara kullanımını bırakmak-
tan çekinmektedir. Oysa sonuçlarımız kronik yoğun sigara içiminin yüksek obezite riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Üstelik ağır si-
gara içiciliği ve viseral yağlanma miktarı arasında gözlenen ilişki metabolik sendrom açısından da artmış riske işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: kronik sigara kullanımı, biyoelektrik impedans analizi, vücut kompozisyonu, obezite
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Acar İpek - 44
Ağar Aysel - 107
Ağar Erdal - 20
Ağuş Sami - 95
Akaydın Elif -122
Akçay Güven - 128
Akıllıoğlu Kübra - 110
Aksoy Sena - 102
Aktaş Yıldız - 66
Aktoprak Muhammed - 57
Algül Sermin - 30,66
Altın  Duygu - 28
Altınbaş Burçin - 85
Altınkaya Zeynep - 75
Ankaralı Seyit - 122
Arabacı Tamer Sevil - 26,96
Arıhan Okan - 58
Arslan Gökhan - 25, 116
Artış Seda - 134
Aslankoç Rahime - 133
Atabay Tennur - 132
Atasoy Deniz - 21
Atmaca Nurgül - 78
Ayata Cenk - 16
Aydın Leyla - 114, 115
Aydın Türkoğlu Şule - 103,111
Aygün Hatice - 124
Aykutluğ Ömer - 65
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Babur Ercan - 113
Bacak Gülsüm - 50
Bahadır Anzel - 73
Bahadır F. Elif - 38,100
Bal Tuğba - 96
Baysal Burhanettin -120
Beker Mustafa Çağlar - 40 
Berköz Mehmet - 80
Beyazçiçek Ersin - 123
Beyazçiçek Özge - 123
Bilge Hüsniye - 119
Bilmen Fatih Sultan - 91
Birsen İlknur - 45
Böyükçam Yasemin - 43
Bülbül Mehmet - 95
C
Cırrık Selma -29
Ç
Çağlayan Ahmet Burak - 106 
Çakan Pınar - 94,131
Çakır Atabek Hayriye - 70
Çakır Ayşen- 125 
Çakır Murat - 37, 54, 87
Çavuşoğlu Kübra - 89
Çelik Hakim - 52, 60
Çetinkaya Ayhan - 121

Çiçek Zehra - 49
Çilingir Sümeyye - 57
Çulhaoğlu Burcu -63
D
Danışman Betül- 129
Danışman Ferdane - 61, 79
Demir Mehmet - 42, 108 
Demirel Sadettin - 67
Derelioğlu Gamze - 121
Derin Narin - 24 
Develi Sedat - 55
Doğan Ayşe- 35
Doğan Hatice - 100, 133
Dokuyucu Recep - 62, 99
E
Ekşioğlu Didem -55
Enşen Nihal - 67
Eraslan Ersen - 53
Erdem Ayşen - 68 
Erdoğan Hasan - 51
Erdoğan Mümin Alper - 41 
Erdoğan Şeref - 24 
Ergül Erkeç Özlem - 117,118
Erken Gülten - 69
Erken Haydar Ali - 32 
Ersever Emine Merve - 69
Ethemoğlu Sinem Muhsine - 26 
G
Gedikli Esra - 97
Gelen Volkan  - 33 
Genç Özdamar Nilufer - 134
Gökçe Bozat Bihter -112
Göktürk Üner  Aykut - 36
Gumral Nurhan - 98
Gül Ahmet - 16
Güler Mustafa Can - 87, 92
Günal Mehmet Yalçın - 64
Gürler Esra Bihter - 86, 132 
Gürsoy Özdemir Yasemin - 22
Güven Celal - 56,80
Güvenç Gökçen - 52
Güzel Derya - 113,128
H
Hecker Markus - 17, 24
İ
İzgüt Uysal Vecihe Nimet - 48
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Kabakçı Ruhi - 93
Kaçar Emine - 84
Kaçar Mehtap - 101
Kalkan Fatih - 65
Karaaslan Fatih - 24 
Karabulut Sebahattin - 127
Karagöz Lütfi - 90 
Karduz Gülsüm - 56
Kavrık Oğuzhan - 62
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Kaya Oktay - 27
Kaya Salih Tunç - 33
Kaya Yalçın - 72, 73
Kayabekir Murat - 27,126 
Kayacan Yıldırım - 70, 94
Keklik Ertuğrul - 60
Keleş Hülya - 38 
Keleştemur Taha - 36
Kerman Bilal Ersen - 21
Kestane Sevil - 71 
Khalilnezhad Asghar -104
Kılıç Toprak Emine - 30 
Kılıç Ülkan - 103
Kılınç Erkan - 35,105
Kocacan Süleyman Emre - 119
Kocaman Gizem Melissa -115
Koçak Seda - 31 
Koçaklı Zehra Gül - 50
Korkmaz Hilal - 77, 91
Koyuncuoğlu Türkan - 104
Kozan Ramazan - 120
Köksal Burcu - 28 
Kurdak Sanlı Sadi - 22
Kutlu İshakoğlu Özlem - 74
Küçükatay Vural - 109
L
Leipziger Jens - 18, 24
M
Marangoz Cafer - 20, 24 
Mergen Dalyanoğlu Mukaddes - 39, 61,
Milli Avtan Sezen - 24 
N
Nacar Tuncer - 81
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Orallar Hayriye - 112
Ozansoy Mehmet - 42 ,102
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Öz Mehmet - 43 
Özaçmak Veysel Haktan - 106
Özaykan Besim - 34 
Özbek Şebin Saime - 88,130
Özbeyli Dilek - 48, 108 
Özdemir Ercan - 117
Özdemir Pelin - 46
Özen Koca Raviye - 51
Özgöçer Tuba- 92, 131
Özgünen Kerem Tuncay - 23
Özler Mehmet - 64
Özsoy Özlem - 107
Öztürk Gülnur - 129
Öztürk Gürkan - 24 
Öztürk Levent - 126
P
Pala Mukaddes - 118 
Palabıyık Orkide - 49
S
Salman Koçtekin Belkıs- 59
Sancar Murat - 63

Sandal Süleyman - 79, 83
Sayan Özaçmak Hale - 109
Saygın Mustafa - 130
Sayın Şakul Ayşe Arzu - 86
Sezer Tuğba - 111
Sinen Osman - 45 
Solak Görmüş Z. Işık - 34
Solak Hatice - 78
Ş
Şahin Hasan Hüseyin - 77
Şahin Zafer - 47
Şahintürk Serdar - 98
Şen Elif - 24, 116
Şen Fatma Banu - 124
Şener Ümit  - 58
Şengül Emin - 47
Şenol Deniz - 84
Şentürk Esra - 90
Şimşek Hasan - 59
T
Tahirbegolli Bernard - 74
Tan Burak - 110
Tanyeli Ayhan- 29
Taşdemiroğlu Nigar - 125
Taşkın Güven Eylem- 32 
Tayfur Pınar - 76 
Tekin Suat - 46, 81, 82
Tunç Ata Melek - 75, 105
Tutuk Okan - 39, 99
Tuzcu Gürkan Fulya - 127
Tümer Cemil - 71
Türker Kemal S. - 17
U
Uçar Cihat - 83,85
Uçar Durmuş - 25
Uğur Yılmaz Canan - 37
Urçar Hilal - 89
Uzbay Tayfun - 18
Ü
Ünay Gündoğan Nimet - 114
Ünsal Cengiz - 31
Ünsal Hümeyra - 72
Üstün Ramazan - 41 
V
Vaughan - Jones Richard - 19,24
Y
Yalçın Esra - 101
Yarım Zehra - 97
Yaşargil Gazi - 15
Yıldırım Mehmet - 21
Yıldız Azibe -  53, 54, 88
Yıldız Sedat - 93
Yılmaz Bayram - 24
Yılmaz Nesibe - 68
Yılmaz Ümit- 76, 82
Yüksel Berat - 44
Yüksel Ramazan - 40 
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